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Fonte de informações

“A

companho a Revista Hotéis desde sua primeira edição em junho de 2002. O seu

surgimento foi cerca de um ano após meu ingresso na hotelaria e desde aquela época

tornou-se uma das mais importantes fontes de informações do nosso segmento e a

qual tenho muito prazer em ler, seja a edição impressa, as quais tenho inúmeras delas guardadas
comigo, bem como a versão digital, que traz as últimas notícias e nos mantém sempre atualizados.

Nas entrevistas com profissionais e colegas de área, tendências do setor, novos hotéis, produtos,
inovações, curiosidades, promoções, gastronomia ou opiniões, tudo de mais relevante para o trade
hoteleiro está presente nessa publicação indispensável”

Igor Camaratta
Diretor de Operações e Novos Negócios da Bourbon
Hotéis & Resorts
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uma rede que se adequa ao
investidor e ao empreendimento
Osvaldo Julio Neto, hoteleiro com um vasto
conhecimento e passagens por grandes redes
hoteleiras se uniu ao Consultor Luiz Arthur
Medeiros e criaram no início desse ano a Aros
Hotéis & Resorts. A administradora nasceu
com o objetivo claro de ser uma rede leve, fácil,
transparente, uma rede que se adequa ao
investidor e ao empreendimento e com muita
atenção aos investidores e muita flexibilidade.
A meta da Aros Hotéis é de um hotel a cada
três meses, e neste ano já assinaram três
contratos. Somando os empreendimentos que
estão sendo administrados pela Concierge,
os empreendimentos que estão sendo
aconselhados pela Hotel College e mais os
contratos firmados, a Aros Hotéis & Resorts já
conta com mais de 20 hotéis em seu portfólio.
E diante das oportunidades apresentadas
pelo mercado, muitos meios de hospedagens
necessitaram de uma administradora ágil,
fácil e de resultados, e a Aros enxerga com
muito otimismo o crescimento nos próximos
anos. Confira nessa entrevista exclusiva com
Osvaldo Julio Neto, o Diretor de operações
da administradora

(pela

Concierge

Hotelaria)

representava

A

profissional

um

grupo de investidores e eu estava na área de
Desenvolvimento.

forma

como

ele conduzia todo o processo era visivelmente
diferenciada e a confiança que os investidores têm
sobre ele é notadamente visível.

Em Junho de 2020 em uma conversa sobre o

mercado, vimos que havia uma necessidade por

parte de muitos investidores de uma forma diferente
de gestão em seus empreendimentos e rabiscamos

ali como seria (na nossa visão) uma empresa
hoteleira fácil, simples, ágil e que utilizasse de toda
tecnologia, gestão e know-how para alcançar o
melhor resultado.

Desenhamos em uma folha de rascunho (já

utilizada para não gastar) vários “aros” e dentro de

cada um, escrevemos os nossos diferenciais. Depois

de terminado vimos que havia vários “Aros”, o que
acabou definindo o nome da empresa.

Uma associação ou parceria deve ser realizada

com muito cuidado, estudo e análise, mas foi um

processo muito rápido, pois quem conhece o Arthur

sabe o que estou falando, é um grande profissional
e um grande prazer poder fazer parte desta nova

e diferenciada empresa com ele. Após este passo,
contratamos duas grandes agências de design

para preparar nosso logo e material e estruturamos
Revista Hotéis - Quais os motivos que levaram

você a se associar com Luis Arthur Medeiros e criar
a Aros Hotéis & Resorts?
Osvaldo

Julio

Neto

-

Nos

conhecemos

durante algumas reuniões em que o Luiz Arthur

a empresa. No início de 2021 iniciamos os trabalhos.

R.H - Qual a bagagem profissional que você

e o Luis Arthur trazem para esse novo desafio
profissional?

O.J.N - É uma parceria bem estratégica, pois
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o Arthur com mais de 25 anos de hotelaria tem

R.H - A Aros Hotéis & Resorts nasceu com

trabalhado junto aos investidores e tem a mesma

quais objetivos e o que a difere das demais

tenho trabalhado em grandes redes tendo o

O.J.N - Nosso objetivo é um crescimento sólido

visão deles. Por praticamente o mesmo tempo

administradoras hoteleiras?

conhecimento das formas de trabalho. Desta

e constante. Nossa meta é de um hotel a cada três

e desejos de ambas as partes. Temos em nosso

Nascemos com o claro objetivo de sermos uma

maneira conseguimos interpretar as necessidades
portfólio de conhecimento passagens por redes

como Marriott, Transamerica, Blue Tree, Bourbon,
Louvre, Mantra, Riema, Villa Rica, Ca´d´Oro, Ritz,
dentre outras e podemos notar que ele passou por
departamentos financeiros e estratégicos e por
outro lado, minhas grandes experiências foram
sempre nas áreas operacionais.

Mesmo ambos tendo atuado fortemente na

área comercial e entendendo que em nosso

momento de expansão deveríamos reforçar nosso

meses, e neste ano já assinamos três contratos.

rede leve, fácil, transparente, uma rede que se
adequa ao investidor e ao empreendimento. Muita

atenção aos investidores e muita flexibilidade.
Todos os investidores falam diretamente conosco

pelo celular, sem intermediário ou burocracia.

Nossa gestão financeira é linha a linha e sempre
junto ao investidor. Buscamos realizar aquilo que os
investidores esperam.

áreas de Vendas, Marketing, RM e Distribuição,

Nosso objetivo é um crescimento
sólido e constante. Nossa meta é
de um hotel a cada três meses,
e neste ano já assinamos três
contratos.

para grandes cadeias hoteleiras, grupos nacionais,

R.H - Quais bandeiras possuem e como é a

time, trouxemos alguém de peso do mercado

para compor nossa área comercial, e assim Leo
Melro aceitou nosso convite para liderar a direção
comercial,

tendo

uma

larga

experiência

nas

contribuindo ao longo de sua trajetória profissional

cassino e hotéis independentes no que se refere

escolha na implantação?

implantação comercial.

bandeiras que abrange todos os segmentos. Aros

a planejamento estratégico, gestão de time e

O.J.N

-

Temos

um

portfólio

completo

de

Business Hotel, Aros Prime Hotel, Aros Boutique,

Aros Resort & Convention Center para a Hotelaria

tradicional. Arino Short Term Stay para locação de
tempo reduzido. Prêmium Senior Living, específica

para o segmento 60+, algo novo no Brasil. Além
disso temos a By Aros para empreendimentos que
usam a marca própria.

Além das nossas marcas já estamos em estágio

avançado de negociação com uma grande rede

Americana e outra Europeia para o uso da marca
e estarmos costurando uma parceria estratégica
com um grupo hoteleiro internacional que é
administrador e que tem o mesmo perfil da Aros,
inclusive já operam hotéis na Argentina, Estados
Unidos e Mediterrâneo.

A escolha é feita após muito estudo financeiro

e comercial. Para cada caso temos uma solução.
Há locais onde os estudos mostraram que uma

bandeira era mandatória, mas em outros casos
mostrou

que

a

própria

marca

criada

pelos

investidores era mais do que adequada. Não há
Luiz Arthur Medeiros, sócio-diretor da
Aros Hotéis & Resorts

uma regra, há uma análise. Sempre o melhor para
os clientes.
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R.H - Como se encontra hoje o portfólio de

empreendimentos administrados pela Aros Hotéis?

O.J.N - A Aros vem da fusão entre a Concierge

Hotelaria e a Hotel College. Se somarmos os

empreendimento, e essa é nossa meta.

R.H - A administração hoteleira é o único modelo

empreendimentos que estão sendo administrados

que trabalham ou fazem arrendamento ou mesmo

sendo aconselhados pela Hotel College e mais os

ao portfólio?

pela Concierge, os empreendimentos que estão
contratos firmados, já temos mais de 20 hotéis.

pretendem implantar franquias de outras marcas
O.J.N - A Aros faz desde a concepção até a

Somente da Aros temos três grandes contratos

administração de um empreendimento hoteleiro,

construção avançada em Mogi Mirim, o Classic

administrados e com franquia como é o caso

sendo o primeiro Senior Living do Brasil já em
Resort, o belíssimo Royal Tulip Holambra e um novo

e fantástico empreendimento em São Francisco

de Paulo, no Rio Grande do Sul, o Divisa Experience

Resort, um empreendimento de alto luxo com
muitas novidades.

R.H - Como vocês estão analisando o mercado

hoteleiro e quais as perspectivas que enxergam
para o crescimento da Aros Hotéis?

O.J.N - O mercado está mudando muito, novos

modelos de negócios estão surgindo a cada semana
e a hotelaria tradicional está sendo questionada.

passando por todas as fases. Temos já hotéis
do Royal Tulip Holambra e estamos em fases

adiantadas para gerir empreendimentos com

uma bandeira Americana. Neste momento o

arrendamento está em fase de estudo, mas sem
previsão de implantação.

R.H - O que os investidores podem esperar da

Aros Hotéis & Resorts?

O.J.N - Atenção, esforço, transparência e as

melhores práticas para se chegar no melhor
resultado possível.

Temos muita flexibilidade e trabalhamos com

Temos o desafio da distribuição devido ao alto

todos os tipos de empreendimentos, podendo

pandemia de fato mudou muito nossa visão e nos

cercanias de São Paulo ou em qualquer outro lugar.

custo e as estratégias que mudam diariamente. A
fez criar novas formas de trabalho.

Temos acompanhado de perto o mercado

ser um hotel pequeno ou um grande resort, nas
Gostamos de Desafios.

Um fator muito importante que vale salientar

Europeu e Americano e ao que tudo indica, estão

é que a gestão é sempre em conjunto com os

defendendo a realização de evento híbrido como

será feito e poderão a qualquer momento sugerir as

retornando ao normal. Nos preocupa ver hoteleiros
uma nova forma de business ao invés de defender

que isso é somente neste momento e depois de

tudo ajustado, vacinas etc., voltarmos aos modelos
que nos dão tantas hospedagens.

Enquanto há pessoas que estão gostando do

Home office há outras que não conseguem render

investidores, eles sempre serão reportados do que
vontades do grupo investidor.

R.H - Como elaboram os contratos? Eles são

flexíveis e aceitam cláusulas de performance para
garantir a rentabilidade dos investidores?
O.J.N

-

Estávamos

confusão no entendimento, tempo de contrato

Quanto ao mercado estamos bem otimistas,

mesmo sabendo que alguns nichos sofrerão mais

que outros e que o retorno da economia está sendo
muito positiva. Devido tudo isso, quanto melhor a

O mercado está mudando muito,
novos modelos de negócios estão
surgindo a cada semana e a
hotelaria tradicional está sendo
questionada.

Contratos

escutar

forma que possamos atender as mudanças.

abusivas,

em

de

investidores
cláusulas

falando

cansados

fora de um escritório.

Com todas essas variantes, nos preparamos de
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estratégia, o controle e a gestão, melhor se sairá o

cláusulas

que

Leoninos,

causavam

muito longo, contratos intermináveis dentre outras

observações negativas. Além de Hoteleiro, o Arthur é

formado em direito o que facilita muito neste ponto.
Todos os grupos empresariais hoje possuem

regras jurídicas e escritórios trabalhando para eles
e entendemos que não adianta querer confrontar
e brigar neste ponto e sabemos que o que mantém

uma administradora à frente do negócio é sem
dúvida nenhuma o resultado, sendo assim, nosso

contrato é enviado em word e sem proteção para

Entrevista

O Royal Tulip Holambra é um dos empreendimentos administrado pela Aros

que o cliente o adeque às suas normas. Como nosso

em uma série de pontos. Há uma necessidade de

Sempre enviamos junto ao contrato uma tabela

reunir, viajar e com tudo que temos visto em outros

slogan diz, somos a rede que se adequa ao investidor.
com todos os custos pertinente à administradora

e nunca há surpresas, pois o que não estiver

estarmos juntos, olho no olho, pegar, conversar, nos
países, a tendência é que volte ao normal.

Tivemos muitos avanços tecnológicos e muita

no contrato e aprovado em orçamento, não

mexida em nosso segmento e entendemos que

o investidor precisava de uma administradora e

empreendimentos, tipos de empreendimentos,

poderá ser cobrado. Cansamos de escutar que
não de uma sócia... referindo-se aos altos e vários
valores cobrados.

R.H - As startups que alugam apartamentos

residenciais com serviços hoteleiros estão crescendo

o futuro será de crescimento de número de

novas formas de trabalho, nova mentalidade
nas novas gerações que estão chegando e com

tudo isso temos muito em mente a Atualização
e Adequação.

O mercado de lazer está aproveitando muito

muito no mercado. Essa é uma tendência que

bem este momento devido as barreiras impostas

administração hoteleira?

a psicológica, onde muitas pessoas resolveram não

chegou para ficar? Isso pode impactar a tradicional
O.J.N - Entendemos que é mais um tipo de

produto à disposição dos clientes, e sim, houve
uma adaptação e criação de novos produtos e

serviços para atender esta demanda. Entendemos

que não é em todos os mercados que o sistema

short rental vai entrar, mas sim, é uma forma de
gestão e de produto que não tem volta. Pensando
nisso criamos a marca Arino, justamente para

pela pandemia, seja barreira aduaneira ou mesmo

sair do país. O que temos defendido e conversado
com nossos investidores é que temos que fazer
um excelente serviço, pois quando tudo voltar

ao normal, temos que ser a primeira escolha dos
clientes ao pensar em viajar e não sair correndo
para o exterior.

R.H - E quais são os futuros próximos planos da

este mercado. Junto conosco há uma empresa

Aros Hotéis?

desenvolvendo alguns itens para facilitar ainda

uma holding (Pineapple Holding) onde teremos

de tecnologia e outra de produtos e estamos
mais a vida do cliente e do investidor.

R.H - Como você analisa o mercado hoteleiro

nos próximos anos e onde a Aros Hotéis pode
estar posicionada?

O.J.N - Os países que já têm uma parte maior

da população vacinada têm mostrado que vamos
voltar ao normal, claro que mais desenvolvidos

O.J.N - Estamos em fase final da criação de

uma grade completa de empresas para atender

aos clientes como uma Consultoria, Treinamentos
corporativos, Agência de Viagem, Terceirização de

A&B, Recrutamento e Seleção e Distribuição. Há

muitos investidores que não querem assinar um
contrato com uma administradora, mas gostariam
ter apenas alguns serviços específicos para que
possam gerir eles mesmos o empreendimento.
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Hotel Quebra Noz investe em
ampliação e serviços premium

eficiente ar condicionado”, destaca Sidney

competitivo no segmento de hospedagem

Experiência inigualável

Jordão (SP) está ampliando sua infraestrutura.

é manter a boa experiência já proporcionada,

metros do centro de Capivari, conta hoje

que agregam alto nível de conforto e padrões

Visando

se

posicionar

cada

vez

mais

de luxo, o hotel Quebra Noz, em Campos do
O empreendimento que fica cerca de 500

com 29 UH´s – unidades habitacionais em
três categorias diferentes numa área de 30
mil m2 com muita área verde. Para ampliar,

adquiriu recentemente o tradicional hotel Vila

Regina que ficava ao lado e a edificação está

passando por um amplo retrofit para abrigar
23 novas e luxuosas unidades habitacionais.
“Além

de

fazer

divisa

com

o

nosso

empreendimento, o Vila Regina era um dos

mais tradicionais meios de hospedagem de

Campos do Jordão e estamos restaurando sua
história e integrando ao Quebra Noz. Teremos

espaços complementares, como uma piscina
coberta com raia, quadra de squash, um outro
espaço goumert, um amplo restaurante e

nova recepção. Antes o Vila Regina possuía

Isidro, Diretor do Quebra Noz.

Segundo ele, o objetivo com esse novo anexo

com uma moderna infraestrutura, produtos

de serviços personalizados que vão desde a
entrada do hóspede até o check-out. “Nossa

expectativa é que até o final desse ano
devemos inaugurar as áreas comuns. As UH´s
serão

disponibilizadas

assim

que

tiverem

sua decoração concluída, os equipamentos
testados e a mão de obra treinada”, revela
Isidro. Ele lembra que essa ampliação está

sendo coordenada pelo Consultor Osvaldo

Julio Neto. “Ele é mais do que um consultor, é um

padrinho e conselheiro do empreendimento.

Discutimos com o Osvaldo o passo a passo que
tem de ser feito, ele interpreta nosso desejo, faz
os ajustes nos projetos e consegue transformar
em hospitalidade de luxo”, diz Isidro.

Osvaldo Julio menciona que: “O Quebra Noz

32 UH´s, mas reduzimos esse número para 23

identificou um nicho de mercado diferenciado.

nossos hóspedes. Vamos ter algumas UH´s

padrão econômico, apostamos nos serviços de

para oferecer mais espaço e comodidade aos

premiuns com requisitos mais sofisticados
para atender famílias maiores oferecendo
inclusive ofurô. Todas elas manterão nosso

padrão de serviços que inclui calefação e um

Enquanto a hotelaria no Brasil cresce com o
luxo alto padrão. E todos os produtos e serviços

dessa ampliação estão sendo escolhidos a

dedo levando em consideração: o que eu faria

para minha família, faria para os hóspedes.
O requinte e a arquitetura unem muito bem o

moderno e tradicional. Os produtos, formatos
e alimentos são apresentados e quem decide

a implantação é o hóspede. É um hotel

estudado para continuar gerando experiência

e encantamento aos hóspedes e um ponto de
encontro familiar”, revela Osvaldo.

Para Isidro, essa ampliação se completa com

o reforço na gastronomia do hotel através do

novo prato lançado pelo Chef Luciano Boseggia.
“A

experiência

não

poderia

ser

completa

sem uma alta gastronomia para acolher os

hóspedes. Sabemos que Campos do Jordão é
dotado de uma notável rede gastronômica, mas
Sidney Isidro: “Estamos ampliando o Quebra Noz para
atender a demanda de hospedagem de luxo em Campos
do Jordão”
12

temos que oferecer serviços gastronômicos
mais diferenciados para agregar ainda mais

valor aos serviços prestados. E outras novidades
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O antigo hotel Vila Regina está passando por uma grande reforma para fazer parte do hotel Quebra Noz

serão implantadas em breve, pois até o final

desde o início dos anos 2020, e tudo isso durante

energia elétrica com geração através de gás

A marca Tru foi criada de forma totalmente

do ano o Quebra Noz será auto suficiente de

a pandemia global.

natural em parceria com a Comgas”, concluiu

original,

que estão sendo feitos.

proprietários e incorporadores de todo o mundo,

Isidro que não revela o valor dos investimentos

e

utilizando

proprietários.

A

o

feedback

marca

de

continua

clientes

atraindo

muitos deles trabalhando com a Hilton pela

primeira vez. Tru ampliou sua lista de projetos

Criciúma e Chapecó (SC) terão
bandeira Tru by Hilton

A Tru by Hilton, a marca mais acessível do

portfólio da Hilton deverá estrear no Caribe

se prepara para colocar em operação várias

unidades também na Costa Rica, República
Dominicana, México e Porto Rico.
Projetada

com

de número 200. Essa é uma demonstração do
crescimento da marca que teve desempenho
recorde

desde

seu

lançamento,

em

2016,

adicionando quase 100 hotéis a sua carteira

área

de

pode

para estrutura de funcionários, a Tru oferece

seu quinto aniversário com a abertura do hotel

uma

que

que será administrado pela ICH. Já no final do

Hilton Chapecó. A marca acaba de comemorar

em

protótipo

ser

próximo ano, deverá entrar em operação o Tru by

implantado

um

e na América Latina no final de 2021, com a

inauguração do Tru by Hilton Criciúma, no Brasil

14

em desenvolvimento para quase 270 hotéis e

terreno

relativamente pequena e um modelo eficiente

aos proprietários de hotéis que estão entrando
no setor um excelente ponto de partida para
abrir um hotel da marca Hilton. Os elementos

que definem a Tru by Hilton serão também

oferecidos na região, como lobbys amplos com

áreas para trabalhar, jogar, comer ou relaxar;
murais customizados e inspirados em atrações

Investimentos

Perspectiva de como será a fachada do Tru by Hilton San Jose Airport

locais para cada propriedade e fitness centers

de parede, chuveiros e banheiros separados

barras de exercícios, elásticos de resistência,

às necessidades do hóspede. Com abertura

modernos com equipamentos populares como
pesos, equipamentos de cárdio e flexibilidade e
exercícios com uso de tablets para fitness center.

Recife e São Paulo terão hotéis
da marca Motto by Hilton

A nova franquia Motto by Hilton apresenta

uma nova abordagem de hotéis lifestyle em

destinos urbanos reunindo quartos compactos
e com design inteligente, opções gastronômicas

inspirados na cultura local e espaços sociais
integrados para atender viajantes em busca
de valor agregado e experiências únicas. Um

dos pilares da marca é a localização central e
a atmosfera autêntica que se insere de forma
singular no bairro e atrai a comunidade local.

e móveis multifuncionais, que se adaptam
prevista para 2024, a sua estrutura inclui café,
rooftop bar e restaurante com vista para o

Parque do Ibirapuera, que poderão ser utilizados
também pelo público local.

Já o empreendimento de Recife, lançado pela

MUV Empreendimentos e Revpar Incorporações,
está localizado a poucos passos do Marco Zero,
do Passo do Frevo, do Cais do Sertão, do Boulevard

da Rio Branco, da Rua do Bom Jesus e da primeira
Sinagoga das Américas. Conta também com
rooftop bar com vista para a bacia do Capibaribe,

café boutique no lobby e restaurante. Serão

aproximadamente 132 apartamentos, com design

urbano vibrante e espaços sociais versáteis.

Ambos os empreendimentos serão administrados
pela Atlantica Hospitality International.

O hotel que será aberto na capital paulista

será

lançado

pela

STX

Desenvolvimento

Imobiliário, em uma localização privilegiada na
região do Ibirapuera, e destaca-se por atender

as novas tendências em hotelaria, oferecendo
um produto de alta qualidade através do
uso de tecnologia para a melhor experiência

em hospedagem. Contará com mais de 285
quartos

altamente

eficientes,

que

incluirão

recursos para economizar espaço, como camas

Atlantica vai administrar duas unidades Motto by Hilton
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Six Senses Botanique ganha
novas acomodações
O

Six

Senses

Botanique,

apresentam ainda jardim privativo, envolto

pela abundante vegetação natural, terraço

primeiro

empreendimento hoteleiro da luxuosa Six Senses

nas Américas, ganhou duas novas e exclusivas
acomodações para a temporada de inverno, que

começou oficialmente na semana passada com a

chegada da estação. As duas novas vilas, “Seiva”
e “Corola”, apresentam um estilo arquitetônico

genuinamente único e exclusivo ao incorporar um
novo sentido de luxo, o pós-luxo, na valorização
da brasilidade como sinônimo de sofisticação.

Tamanha sofisticação e bom gosto aplicado às

novas vilas se traduz em imensas pedras naturais,

também presentes no corpo do central do hotel,

altas paredes de vidro, a rara ardósia chocolate

e aço exposto em um ambiente de dois andares
(duplex) totalmente estruturado por enormes
vigas de madeira de demolição de 120 anos.
Afora

compõem

os

a

elementos

decoração,

estruturais
as

novas

que

vilas

para refeições ao ar livre, varanda, lounge,
rede, espreguiçadeiras e banheiras interna e

externas para um relaxante e aconchegante
banho preparado pela equipe Six Senses com
amenidades de banho sustentáveis.

Entre as amenidades oferecidas nas novas

vilas, destaque para o mini-bar, com snacks

e uma seleção de bebidas alcoólicas e não
alcoólicas, serviço de chá no quarto, chaleira
e prensa francesa, tapete de yoga, lenha para

lareira e sais de banho de produção própria e
100% naturais.

As duas novas vilas, Seiva e Corola, já estão

à disposição dos hóspedes e oferecem entre
130 e 150m².

Além das 13 vilas, espalhadas pelas colinas

ao redor da propriedade, outras 7 suítes com

varandas integradas e vista panorâmica, no
corpo principal do hotel, complementam as 20

unidades habitacionais do Six Senses Botanique.

Interior da nova acomodação batizada de Seiva
16
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Samba Hotéis passa a administrar
Arpoador Fashion Hotel

O Arpoador Fashion Hotel By Bossa Nova,

sob administração da Samba Hoteis, combina

spa, frequentar a Academia Bodytech próxima
ao local e utilizar o estacionamento coberto
(mediante disponibilidade).

Nova, a poucos metros das praias de Ipanema

Atlantica volta a administrar
hotel próximo do aeroporto de
Congonhas

acesso ao Pão de Açúcar e Cristo Redentor,

na região do aeroporto de Congonhas, no bairro

por comércio local e fica a apenas 9km do

como Nobile Suites Congonhas, a unidade a

o melhor da hospedagem com localização
privilegiada em um dos melhores pontos da

zona sul carioca. Situado no berço da Bossa
e Copacabana, o hotel também tem fácil

próximo ao metrô General Osório, cercado
Aeroporto Santos Dumont.
O

visual

do

Arpoador

Fashion

Hotel

By

Bossa Nova é outro diferencial. A decoração
do empreendimento conta com tons brancos,
fluxos de luz, madeira, vidro e jardins verticais,
dão

ar

modernista

e

aconchegante

ao

empreendimento. Os 87 apartamentos, possuem

A Atlantica também voltou a operar um hotel

do Campo Belo, em São Paulo. Antes operando
partir de agora passa a se chamar eSuites
Congonhas by Atlantica. Com essa adição, a

empresa passa a administrar mais de quatro

mil quartos, fazendo parte do robusto plano de

expansão da empresa, que prevê a oferta de

mais de 40 mil quartos nos próximos cinco anos.
O eSuites Congonhas By Atlantica possui

ar condicionado, TV a cabo, cofre digital, acesso

amplo espaço de atendimento ao hóspede

Os serviços oferecidos no Bossa Nova são

divididos em duas torres, todos equipados

gratuito à internet sem fio e frigobar.

pensados para oferecer a melhor experiência

para os hóspedes em viagens a lazer ou
trabalho. Na diária, estão inclusos o café da

manhã e os serviços de praia. Além disso, os
hóspedes

contam

com

Concierge

Pessoal

multilíngue, check-in e check-out expresso e
late check out.

As instalações do hotel possuem restaurante,

e oferta 528 apartamentos de 27m² a 44m²,
com ar-condicionado, frigobar, TV a cabo,
cofre, secador de cabelo, telefone e Wi-Fi.
Algumas unidades ainda contam com cozinha
equipada

com

micro-ondas

há

opções

adaptadas para circulação de cadeirantes
e equipamentos para auxiliar pessoas com
dificuldade de locomoção e visão.

O empreendimento se sobressai por contar

salão para coquetel, spa, recepção 24 horas e

com excelente estrutura para a realização

pagamento de taxa adicional, os hóspedes

capacidade total para 500 pessoas, sendo que

elevador com acesso para cadeirantes. Mediante
podem solicitar serviços de massagem no

de eventos: são 10 salas que, somadas, têm

a maior comporta eventos para 300 pessoas

A decoração do empreendimento conta com tons
brancos, fluxos de luz, madeira
18
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Interior

de

um dos apartamentos
Congonhas by Atlantica

do

e-Suites

em auditório, com Wi-Fi, opções de A&B e
equipamentos terceirizados. A unidade ainda

oferece aos seus hóspedes transfer cortesia
para o aeroporto de Congonhas. Outro destaque

fica por conta da área de lazer, a melhor dos
hotéis da região, com amplo fitness center,
duas piscinas - sendo a principal coberta e

aquecida -, quadra poliesportiva, sauna e um
bar no lobby. O café da manhã é cortesia.

MHB Hotelaria assumiu a
gestão do BH Plaza.

Mesmo diante das dificuldades impostas

O Belo Horizonte Plaza é um dos mais
tradicionais meios de hospedagem
da capital mineira

pela COVID-19, a MHB Hotelaria segue com seus

dos anos pelas duas empresas pode trazer

uma parceria com a PHV Engenharia. Com isso,

oferecer aos empreendimentos toda estrutura

planos de expansão para 2021 e acaba de fechar

passou a administrar um dos mais tradicionais
hotéis

da

capital,

o

Belo

Horizonte

Plaza,

localizado estrategicamente no bairro Lourdes,

ao lado do Conexão Aeroporto. De acordo com
Pablo Ramos, Diretor Geral da MHB Hotelaria, a
junção das habilidades conquistadas ao longo

benefícios para o futuro.
e

suporte

que

MHB

“Esta parceria vem

Hotelaria

desenvolveu

ao longo dos anos. Uma gestão equilibrada,
minimizando

custos,

potencializando

as

oportunidades e aproveitando seus talentos e

recursos para atuar de forma consciente num
mercado que já não é mais o mesmo”, conclui.
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Cresce a transformação de hotéis em prédios residenciais no Brasil

Foto: Pexels – Rene Asmussen

A mudança do Hotel Glória em condomínio residencial é um importante exemplo para o mercado
que está se adaptando ao novo padrão de comportamento dos clientes

Transformar um hotel em residência ou escritório exige muito planejamento e uma ampla reforma

A prefeitura da cidade do Rio de Janeiro

2013 o imóvel está fechado e foi adquirido

hotel Glória em um prédio de apartamentos

Imobiliário Opportunity que fará um retrofit

autorizou recentemente a transformação do
e

escritórios.

A

imponente

edificação

em

estilo neoclássico, localizada no bairro da
Glória, havia sido adquirida em 2008 por R$

80 milhões pelo Grupo EBX, do empresário
Eike Batista. O objetivo era resgatar os áureos

tempos do primeiro cinco estrelas do Brasil e
um dos ícones da hotelaria de luxo no Brasil,

mas com a falência do Grupo EBX, o prédio foi
repassado como garantia ao Fundo Soberano
de
20

Abu

Dhabi,

o

Mubadala.

Mas

desde

recentemente pelo Fundo de Investimento
mantendo

as

características

da

fachada

que é tombada pelo Patrimônio Histórico e
a edificação completa 100 anos em 2022.

O

imóvel que tem vista panorâmica para a Baía
de Guanabara, Marina da Glória, Pão de Açúcar

e Cristo Redentor foi um sucesso de vendas e

o metro quadrado no Aterro do Flamengo foi
superior ao badalado bairro de Ipanema.
Isso

agitou

o

mercado

de

imóveis

na

capital fluminense e várias outras edificações

Especial
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em

hospital,

salas

comerciais,

residencial,

entre outros usos. Portanto, o que ocorre é que

o momento é ruim para a hotelaria urbana.

Mas se muitos alterarem o uso, vai ser bom
para quem ficar porque a oferta vai reduzir, e

quando a demanda retornar, as tarifas serão
determinadas pela equação oferta/demanda”,
assegura Marino Neto.

Caio Calfat, Consultor e Vice-presidente

de assuntos turísticos imobiliários do Secovi/
SP, lembra que o momento de instabilidade
econômica que o Brasil enfrentou nos últimos

anos também foi gatilho para essa decisão.
“Isso tem acontecido no Brasil inteiro em
função desse momento difícil que os hotéis

estão passando desde 2015. Na verdade, foram

dois momentos e o primeiro foi motivado pela
diminuição econômica. O Rio de Janeiro antes
José Ernesto: “Imóvel é um bem que deve ter uso
adequado ao momento e à sua localização”

que abrigam hotéis, devem passar por essa
mesma
uso

finalidade

residencial

ou

de

em

transformação
escritórios.

em

Alguns

especialistas acreditam que isso seja uma
tendência

no

mercado,

que

a

pandemia

da Copa do Mundo e Olimpíadas tinha 22 mil
quartos de hotéis, faltavam até hotéis, mas
acabou construindo com oferta final de 62 mil
quartos de hotéis, ou seja, triplicou a oferta

hoteleira no Rio. E como era de se esperar,
sobrou imóvel no Rio. Vários hotéis já fecharam,

já vinham fechando antes da pandemia, e o que
agravou a situação foi a operação Lava-Jato.

da COVID-19 acelerou esse processo, mas

a verdade é que nenhum investidor quer
continuar
Marino

perdendo

Neto,

CEO

dinheiro.

da

BSH

José

Ernesto

International,

comenta que: “Todo imóvel deve ter um uso

no tempo e no local. O fato de um imóvel ter
sido planejado para ser um hotel não o obriga

a ter uso hoteleiro eternamente. Recordo-me
de quando recomendei ao Grupo Coteminas
que transformasse seu hotel em outro uso.
Isso foi em 2002. O mercado hoteleiro de Belo

Horizonte estava ruim, iria permanecer ruim
e manter o uso hoteleiro não era inteligente.

Afinal, seu valor pelo fluxo de caixa descontado
era inferior ao valor da própria construção. Ou
seja, era recomendável sua mudança de uso.

Fui criticado por todo o mercado porque “eu

estaria dizendo ao vice presidente da república
que hotelaria não era um bom negócio”. Imóvel
é um bem que deve ter uso adequado ao
momento e à sua localização. A vantagem do

imóvel hoteleiro é que ele pode ser convertido
22

Caio Calfat: “Vários hotéis já fecharam, já vinham
fechando antes da pandemia”
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A Petrobras, que é o principal cliente dos hotéis

antes de viajar ou não, além das dificuldades

anos. Somado a isso, a questão da segurança

Chudnobsky. Para ele, mudar a atividade de

do Rio, acabou saindo de cena durante alguns
piorou bastante, a questão da moral, vários
políticos presos, tudo isso diminuiu a atividade
econômica e também o turismo, o que fez com

que os hotéis ficassem a ver navios”, comenta.

que implicam um País como o Brasil”, ressalta

uma edificação visando maior rentabilidade
aos investidores não é algo simples de se fazer

e exige uma série de aprovação e licenças.
“O

comportamento

do

hóspede

mudou

muito nessa pandemia e o mercado tem que
acompanhar os novos hábitos, fazer uma nova

composição e atender as demandas hoteleiras.

Mudança de hábitos

Partner

É uma revolução que a pandemia tem trazido.

que está acontecendo no Brasil de hotéis

questão não só de hotéis e cidades, estão

consequência natural dos embates que o setor

desafio é pensar se pode em termos de licença,

novos competidores. “Tem uma questão de uma

residência. A primeira questão é essa, aí depois

novos desejos, tem outra visão do apartamento,

hotelaria ganhou prêmios. O segundo elemento

de uma forma manifestou isso. Pensar nessa

porque na medida que você consiga levar para

rentabilidade, é uma busca de sobrevivência,

numa reformulação”, explica Chudnobsky.

corporativo internacional, vai demorar muito

levada em consideração os graves impactos

fez mudar conceitos, os hábitos, pensar melhor

chegou afetando forte o turismo nacional,

Osvaldo

Chudnobsky,

Managing

Horwath HTL Brasil, acredita que a transformação

Outros conceitos mais proativos. Então é uma

sendo transformados em residências é uma

acontecendo em vários países. O primeiro

está sofrendo, basicamente com a chegada de

de autorização, converter para outro, como

nova geração de cliente com novos conceitos,

consegue ver o projeto. Existem cidades que a

que vem com outra mentalidade. A pandemia

é entender a cultura do prédio, dos elevadores,

transformação

diferentes

não

é

só

uma

busca

de

de não perder o ativo. O segmento, por exemplo
no Brasil para voltar ao patamar. A pandemia

Essa

públicos,

você

transformação

consegue

também

pensar

pode

ser

provocados pela pandemia da COVID-19, que

acelerou o processo. “Com a pandemia, a

situação se agravou. Diante desse cenário, os
hotéis que estão sem condições de se manter
consideram melhor sair do negócio, vender

as unidades e virar condomínio para terem
chances de sobreviver, frente à redução de

oferta”, comenta Alfredo Lopes, Presidente do

Hotéis Rio - Sindicato dos Meios de Hospedagem
do Município do Rio de Janeiro. De acordo com
ele, as negociações caminham de forma mais

rápida com empreendimentos novos e modernos
e ele explica as razões. “Naturalmente, os novos

empreendimentos já vieram alinhados com as

novas demandas do setor de acomodação,
com instalações mais modernas, com serviços

agregados, como spas e bons restaurantes,
seguindo o padrão da hotelaria internacional.
Os grandes hotéis cinco estrelas estão sob

gestão de grandes redes, o que dá um poder de

comercialização bastante diferenciado. Por isso,
os empreendimentos menores que, em geral,
Osvaldo Chudnobsky: “O mercado tem que
acompanhar novos hábitos”
24

são independentes, ficam mais propensos às
nuances do mercado”, comentou Lopes.
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setores vão demorar para voltar, não vão
voltar do mesmo jeito. Sem dúvida vão voltar

de forma mais hibrida, com outra tecnologia.
Existem hotéis urbanos, em São Paulo mesmo,
voltado ao público corporativo, vão ter que
ser reformulados, porque também a demanda
não vai bater. Existem produtos que não

são considerados tão bons, mas que tem
localização competitiva, que tem condições

de serem reformados mais rápidos. Então eu

acho que estamos num momento de reflexão

na qual a indústria vai se reinventar. Agora,
essa reformulação é lenta. Se você olhar outras

industrias como o Airbnb que estão anos no
mercado, e não criaram algo para atrair. A
indústria hoteleira, por sua natureza demora
muito para direcionar”, concluiu.

Alfredo Lopes: “Os empreendimentos independentes e
menores, ficam propensos às nuances do mercado”

Para

manter

um

turismo

ativo,

mesmo

“abrindo mão” de alguns empreendimentos,

ele cita a importância da vacinação. “Para se
manter aquecido, o setor de hotelaria depende
de uma campanha bem estruturada do poder
público, de captação de um calendário de

eventos robusto para o destino Rio e ações
de incentivo junto aos principais mercados
emissores. Com a pandemia, tudo isso se
tornou mais difícil, e a recuperação total
depende

da

aceleração

do

calendário

de

vacinação e da retomada da economia, como
um todo”, explica Lopes estimando que outros
11

empreendimentos

hoteleiros

na

capital

fluminense que antes eram destinados apenas

a turistas têm potencial para se transformar
em prédios mistos.

Influência em São Paulo

Caio Calfat acredita que essas mudanças,

especificamente no Rio de Janeiro, podem

influenciar outras grandes cidades do Brasil.

Na capital paulista, por exemplo, o exemplo
é bem visto. “No SECOVI, nós montamos um

grupo de trabalho para criar um projeto de Lei
para São Paulo e fazer a mesma coisa, permitir

a transformação em residências. Me preocupa

muito a questão dos hotéis no centro, porque

lá estão os de um dono só. Qualquer mudança
de Lei, de uso, vai ter que mexer na aprovação
dentro da prefeitura. Esse tipo de ação que
estamos tentando fazer no SECOVI. Com isso,

a gente resolve dois problemas: a diminuição

de oferta. Taxa de ocupação baixa, diária
baixa, hotéis sobrando... O problema que você
consegue resolver, ou pelo menos amenizar, é

você tirar do mercado parte da oferta hoteleira

excedente, onde existam hotéis de um dono
só ou grupo, já melhora a questão porque
diminuiu a oferta e aumenta a diária média”,

Chudnobsky destaca que essas mudanças

Pedro Cypriano, Sócio-diretor da HotelInvest,

podem impactar na oferta hoteleira atual.

faz sua análise em relação aos valores desses

momento histórico de sua evolução, e vamos

os valores são mais altos. “Financeiramente, em

“A

hotelaria

está

em

transformação,

um

ver nas suas próximas décadas uma indústria
hoteleira bastante diferente. Daqui 20 anos,

hotéis que são só hotéis, será algo muito raro.
Tem alguns setores de hotéis maravilhosos
que vão ter que ser reformulado, porque os
26

explica Calfat.

negócios especificamente em São Paulo, onde

bairros residenciais atrativos, o m² residencial

tem um valor em curto prazo mais atrativo.
Mas devemos lembrar que geralmente novos
investimentos em readequação do produto
também são requeridos. E sobre o valor de

Especial
transação negociado com os proprietários

este dado ainda aponta retração por conta

intermediação imobiliárias. É preciso fazer

no mês de maio/21. Em maio/21, os hotéis

ainda

existe

o

fee

de

reestruturação

e

bem as contas para entender se o trabalho de
converter vale realmente a pena. Para ativos

com potencial hoteleiro incerto, parece ser um
caminho mais óbvio. Para hotéis com produtos

e localizações fortes, apostar na valorização
do setor ainda pode ser uma boa alternativa”,
diz Cypriano.
O

Presidente

da

ABIH-SP

–

Associação

das severas restrições sanitárias, mantidas
em operação mantiveram 24,52% de suas
Uhs fechadas – o que fez aumentar a oferta

em relação a abril/21 (31,86% Uhs fechadas).
Importante considerar também que novos
empreendimentos hoteleiros também surgem
estado de São Paulo”, esclareceu.

Brasileira da Indústria de Hotéis de São Paulo,

Mudanças no Condo-Hotel

que a entidade que das operações hoteleiras

de empreendimento imobiliário com estrutura

passando por essas mudanças de atividade. “O

que

Ricardo Roman Jr, menciona uma pesquisa
que encerraram nos últimos anos ou estão

número de hotéis que responderam à pesquisa
e se declararam fechados (fora de operação
no momento pesquisado) apresentou baixa

neste mês de maio/21, passando para 2,83% da
amostragem pesquisada. Apesar da melhora,

Condo-Hotel é o nome dado ao conceito

operacional hoteleira. Apesar dos problemas
o

modelo

enfrenta,

Calfat

ainda

vê

esperança para o ressurgimento. “A hora que o

mercado estiver pronto para voltar, atividade
econômica voltar e o desempenho econômico
voltar a ser satisfatório. A gente sabe que

primeiro sobe ocupação e depois diária média.
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que permanecerem na posição. Mas como

disse antes, é uma decisão individual sobre
quem consegue bancar prejuízos e olhar mais
longe”, completa.

Apesar desse momento para mudanças,

Cypriano acredita vê a necessidade de um

modelo economicamente viável. “Processos
de

conversão

nunca

são

tão

simples,

especialmente quando há mudança no modelo

de negócio. Logo, a alternativa de transformação
de hotéis em residências só faz sentido quando

Ricardo Roman Jr: “Condo Hotel é um segmento
que existe há mais de 50 anos e veio pra ficar”

as perspectivas econômicas do novo modelo

Em relação aos impactos da oferta hoteleira
existente, vai impactar. Até porque sabemos
que o efeito manada vai continuar existindo,

infelizmente. Por mais que recomendemos

naquele manual de melhoras práticas, antes de
fazer o hotel, fazer um estudo, ocorre em menor

escala o efeito boiada. Mas eu acredito que o

modelo condo hotel vai ressurgir das cinzas,
até porque de novo não temos financiamento

para hotéis no Brasil, e é por isso que o condo
hotel acaba sendo importante”, explica.
Já

Roman

Jr

aponta

o

modelo

são mais atrativas. Até o início de 2020, alguns

hotéis já tinham potencial econômico limitado.

Com a pandemia, a atratividade de outros
modelos, como o residencial, ganhou mais

visibilidade e tem sido estudada em diferentes
mercados”, explica.
Na

ferramenta crescente no Brasil, principalmente
no turismo. “Sim, com certeza. Condo Hotel é
um segmento que existe há mais de 50 anos

e veio pra ficar. Cada vez mais, esse modelo é

de

uma

edificação

impacto arquitetônico é grande e Chudnobsky
explica: Os principais desafios para transformar
um

como

transformação

hoteleira para residencial ou de escritórios o

hotel

a

residência

permanentes,

residências de curto e médio prazo e hotel

em hotel com espaços de trabalho são, em

principal destaque, a questão cultural de
cada espaço. “Se vai transformar um hotel

aprimorado, com novas soluções tecnológicas,

para fazer a gestão administrativa e comercial.

Este um modelo de negócio é o que cresce;
principalmente, em destinos turísticos”, explica.

Correção no modelo atual

Marino Neto não culpa somente a pandemia

para as mudanças que impactam o sistema
Condo-Hotel.

Alguns

aproveitando

a

erros,

historicamente

feitos, vão ser aprimorados neste momento,
encontra.

situação

“Existem

que

investidores

o

País

com

se

bolso

curto. Não admitem bancar prejuízos por mais
tempo. É verdade que há propriedades que

nunca deveriam ter sido edificadas para uso
hoteleiro. Então é momento oportuno para

corrigir o plano de negócio”, diz. “Obviamente
que a conversão de equipamentos hoteleiros

para outros usos irá auxiliar os investidores
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de

hotel a hotel com residências permanentes,

Pedro Cypriano: “É preciso fazer bem as
contas para entender se o trabalho de
converter vale realmente a pena.”

Especial
completo para só hotel ou só residência, aí

tem que ver as questões culturais, cozinhas,
os tipos de desafios. A questão mais difícil de

responder é o acesso público, esse problema
não tem de hotel puro para residencial puro.

Primeiro desafio é saber se tem mercado, se
há espaço para residência no curto prazo,
existe demanda? Existe algumas localizações
que não tem demanda. Antes precisam ver o

desafio do mercado. Mas de qualquer forma, se

o tamanho do apartamento permitir, tem que
incluir cozinha, escritório, área para trabalho,

se o apartamento não é grande, vai ter que
juntar dois apartamentos em um. Geralmente

não é uma obra criteriosa e cara. Em último

ponto, o hotel quando passa ser um espaço de
trabalho, é uma coisa mais fácil e mais barata.

Geralmente o produto misto, que leva público
que vai trabalhar, mas vai consumir alimentos

e bebidas. Vamos ver também se nesse prédio

vai existir famílias morando com cachorros,

gatos, que vão chegar com compras... Você
precisa ter discernimento”, diz.

Guilherme Sanson: “Em Belo Horizonte, essa
transformação trata-se de uma reorganização do
mercado e de sobrevivência dos negócios”

hospedagens encerraram ou suspenderam as

atividades no estado. Já as hospedagens que
estão passando por essa mudança representam

50% deste total em Belo Horizonte como em

várias outras cidades. Muitos estão saindo

Mudanças na capital mineira

Essas mudanças estão levando novidades

para o Brasil inteiro. Segundo Guilherme Sanson,

Presidente da ABIH-MG - Associação Brasileira

da Indústria de Hotéis de São Paulo, quase 30%
dos meios de hospedagem não estão mais

que a principal finalidade da transformação
que a hotelaria passa visa a sobrevivência no

Brasil. “Em Belo Horizonte e outras praças, que
tiveram todo este incremento de ofertas de

quartos, essa transformação trata-se de uma

reorganização do mercado e de sobrevivência
dos negócios”, concluiu.

Foto: Pedro Vilela/MTur

em atividades na cidade. “Cerca de 28% das

do pool hoteleiro”, disse Sanson. Ele explica

O fenômeno da transformação de hotéis em residenciais em BH é, segundo Guilherme
Sanson, da ABIH, “a reorganização do mercado e a sobrevivência dos negócios”
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Fiscalização da Lei Geral de Proteção de Dados já aplica multas
e sanções
A partir deste mês, a Lei Geral de Proteção de Dados, em vigor desde o ano passado, emitirá as multas e
sanções previstas no seu texto por meio da fiscalização da ANPD - Autoridade Nacional de Proteção de
Dados, órgão que regula, fiscaliza e exerce outras atividades baseadas na lei. A multa pode chegar a
2% do faturamento bruto de uma empresa e tem limite de teto de R$ 50 milhões por infração, podendo
inclusive culminar na interrupção da atividade corporativa da companhia multada.
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Foto: Pixabay/FancyCrave1

Especial

O tratamento e armazenamento correto dos dados pessoais pelas empresas de diferentes segmentos já está sendo
fiscalizado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados
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A LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados

Pessoais (Lei N° 13.709/2018) foi sancionada
no Brasil em 2018 e passou a viger em 2020.

Ela trata basicamente da proteção dos dados
pessoais dos cidadãos, não coibindo que
possam

ser

tratados,

mas

estabelecendo

limites para que tais tratamentos de dados

pessoais possam ser realizados. Por dado
pessoal

entende-se

não

apenas

aqueles

presentes em documentos oficiais, mas sim
como toda a informação relacionada à pessoa

natural identificada ou identificável. Desta

forma, perfis psicológicos são dados pessoais,

bem como convicções religiosas pertencentes
a um determinado cidadão.

A Lei se aplica a toda e qualquer operação

de tratamento realizada por pessoa natural

ou por pessoa jurídica de direito público ou
privado, independentemente do meio (on-line

ou off-line), do país de sua sede ou do país
onde estejam localizados os dados.

Para que dados pessoais possam ser tratados,

o controlador (como é conhecida a pessoa
natural ou jurídica, de direito público ou privado,

a quem compete tomar as principais decisões
referentes ao tratamento de dados pessoais e
por definir a finalidade deste tratamento) deverá

relacionar os tratamentos de dados realizados

com às hipóteses legais definidas na Lei que
facultam tais tipos de tratamentos.

Além disso, para que os dados pessoais

possam ser tratados com o devido rigor exigido
pela Lei, devem ser respeitados os direitos

dos titulares de dados pessoais (a quem se

referem os dados pessoais que são objeto de

tratamento), bem como os princípios legais
definidos pela LGPD.

Dentro dessa nova realidade, muitos são

os desafios a serem enfrentados pelo setor
hoteleiro. Na verdade, não apenas pelo setor
hoteleiro, mas por todo o trade turístico que
deverá se adequar da mesma forma aos
legais

da

LGPD,

em

função

do

jurídicos, técnicos e técnico-jurídicos.

Segundo Josmar Lenine Giovannini Junior,

Presidente

fundador

da

Conformidados

Treinamento, Educação e Consultoria Ltda.,
“Este caráter multidisciplinar da Lei confere

grandes dificuldades para as empresas em
geral (incluindo os hotéis) no momento da
realização das análises internas necessárias a

fim de serem identificadas as inconsistências
presentes nas suas atuais operações segundo

os requisitos legais da Lei, para que possam
ser então devidamente corrigidas. Para que

tais análises sejam completas, é mandatório
e fundamental que conhecimentos específicos

em diversas áreas sejam aplicados já na
fase de mapeamento dos dados pessoais

tratados, incluindo, mas não se limitando,
às seguintes: gestão de controles internos,
compliance, gestão de riscos, governança de

dados pessoais, TI, segurança da informação,
gestão documental, direito, direito digital e
administração de negócios”.

O executivo explica: “A Lei tem sido aplicada

em diferentes partes do mundo, conferindo
maior segurança para os titulares de dados

pessoais (cidadãos que são donos dos seus
dados pessoais), os quais já se acostumaram

com o rigor no tratamento dos seus dados
pessoais na prestação de outros serviços, e

não estarão dispostos a renunciar à segurança
conferida para a privacidade dos seus dados
pessoais legalmente assegurada. Assim, os
hotéis que não se adequarem aos requisitos

o interesse dos seus clientes pela escolha dos
seus estabelecimentos, em detrimento a outros

que ofereçam tais garantias para os seus
hóspedes. Tal questão é também fundamental
de ser levada em consideração pelo setor

hoteleiro como motivadora para a realização
das necessárias adequações”.

Para Josmar, o setor hoteleiro é um “capítulo a

grande volume de dados pessoais que tratam

parte” no que diz respeito a tratamento de dados

O primeiro desafio a ser vencido pelos

que depende das informações de hóspedes

dos seus clientes.

empresários da área hoteleira é com relação
ao
32

uma Lei multidisciplinar, que aborda assuntos

legais da LGPD poderão correr o risco de diminuir

Desafios a serem enfrentados – setor hoteleiro

requisitos

abrangência da LGPD, uma vez que se trata de

entendimento

da

importância

e

da

e isso se dá pela própria natureza da operação,
para ser concretizada. “Vencidas as questões do
entendimento da necessidade da adequação

Especial
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responsabilidades quanto aos dados pessoais
que tratam, incluindo, mas não se limitando,
as seguintes:
•

Entendimento de todos os tipos de

•

Realização

•

Limitação

dados pessoais que tratam;
do

tratamento

necessário dos dados pessoais;
do

acesso

mínimo

aos

dados

pessoais que tratam apenas aos colaboradores
envolvidos com os processos internos nos
quais eles são necessários;
Josmar Lenine Giovannini Junior, Presidente e fundador da
Conformidados: “Hotéis que não se adequarem aos requisitos
legais da LGPD poderão correr o risco de diminuir o interesse
dos seus clientes pela escolha dos seus estabelecimentos”

completa e da pluralidade da Lei, não podemos
enxergar o setor hoteleiro da mesma forma que

enxergamos qualquer outro setor do mercado
no tocante ao tratamento de dados pessoais,

pelo fato do enorme volume de dados tratados

e da grande quantidade de sistemas e players
envolvidos no processo de hospedagem.
de

Foi-se

o

passagem)

hospedagens

tempo
em

eram

(felizmente,

que

as

feitas

diga-se

reservas
via

para

telefone,

diretamente para a recepção do hotel. Hoje,

o futuro hóspede, ao decidir por realizar uma
viagem e escolher um hotel, tem ao seu dispor
uma gama variada de serviços digitais para

proporcionar que sejam realizadas pesquisas,
comparações,

reservas

e

até

mesmo

pagamentos”, afirma Josmar. “A questão é que
dados pessoais são compartilhados por esta
grande variedade de meios digitais e provedores

de serviços, o que deve ser encarado com muita

atenção e cuidado pelos responsáveis pelos

respectivos tratamentos dos dados pessoais,
forçando-os a desenvolver uma visão global

do problema de segurança da informação,
bem como a desenvolver estratégias, políticas,
normas, procedimentos, processos e proteções
para todas as formas de tratamentos de dados
pessoais que realizem”, completa.

•

Entendimento profundo e respeito do

ciclo de vida dos dados pessoais internamente
aos hotéis, desde o momento em que o dado
pessoal é coletado até o momento em que é
descartado;
•

Entendimento

dos

riscos

violação

de

trazidos

para os hóspedes relacionados à ocorrência
de

episódios

de

segurança

que comprometam a segurança dos dados
pessoais tratados;
•

Respeito a todos os direitos conferidos

•

Respeito

•

Implementação de medidas técnicas e

pela Lei aos hóspedes;
aos

princípios

legais

na

operação interna do hotel com dados pessoais;

administrativas visando garantir a segurança
dos dados que trata, respeitando o modelo de
negócios e as necessidades internas de cada

processo interno que realiza o tratamento de
dados pessoais;
•

Garantia da escolha de parceiros de

negócio e prestadores de serviço que possuam
grau de maturidade adequado com relação

aos dados pessoais compartilhados pelo hotel;
•

Entendimento

das

responsabilidades

relativas às prestações de contas relativas aos
tratamentos realizados com dados pessoais;
•

Realização dos tratamentos de dados

pessoais mantendo a devida transparência e
segurança que o titular dele espera

Sobre esses tópicos, Josmar explica: “Tais

responsabilidades conferidas pelo texto legal
ao controlador incluem adequações jurídicas

Responsabilidades dos hotéis quanto ao
tratamento de dados pessoais
de
34

Os

hotéis,

dados,

no

papel

possuem

de

uma

controladores
série

de

necessárias
exemplo,

à

conformidade

podemos

mencionar

Legal.
a

Como

definição

das hipóteses legais para os tratamentos de
dados pessoais, de acordo com as finalidades
para as quais são realizados tais tratamentos”.

Especial
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Empresas que tratam e armazenam dados pessoais devem garantir a segurança dessas informações
36

Foto: Pixabay/JanBaby
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A proteção de dados pessoais já é consolidada na Europa e tendência em todo o mundo

De acordo com Ricardo Weberman, sócio do

escritório Garcia, Soares de Melo e Weberman
Advogados

Associados,

“É

de

fundamental

importância que se entendam claramente as

finalidades e os tipos de tratamentos de dados

pessoais realizados, a fim de se determinarem
as

hipóteses

legais

mais

adequadas

que

habilitam tais tratamentos e, após análises
detalhadas dos riscos envolvidos com cada

uma das hipóteses elencadas, levando em
consideração os tratamentos de dados pessoais
realizados

bem

como

com

as

estratégias

dos controladores de dados de acordo com
os seus modelos de negócio e necessidades

a fim de que possa atrair a atenção dos seus
futuros hóspedes. De acordo com o Presidente

da Conformidados, “É claro que estes sistemas

de reservas não são os únicos existentes e,

dependendo do modelo de negócios dos hotéis,
parte dos sistemas aqui descritos podem não

ser utilizados. Mas o interessante nesta análise é
o fato de estressarmos o caso mais desafiador,

ou seja, aquele que envolve o maior número de
conexões, sistemas e empresas intermediárias,
relacionadas

ao

mesmo

procedimento

visualizado pelo Titular dos Dados Pessoais”.

E prossegue na explicação: “Ao navegar

internas, apontar a base legal definitiva para

por uma das Agências de Turismo On-line

Para isso, é essencial que um mapeamento de

smartphone, o hóspede se depara com as

os tratamentos de dados realizados por eles.

dados pessoais completo tenha sido realizado,

levando em consideração todas as fases do
ciclo de vida dos dados pessoais (ou seja,

considerando as etapas de coleta, tratamento,
compartilhamento, armazenamento e descarte
dos dados pessoais)”.

Trilha seguida pelo (futuro) hóspede para
realizar a reserva no hotel escolhido
Como já observado anteriormente, a trilha

a ser seguida pelo hóspede para a escolha

do seu hotel bem como para a realização da

sua reserva pode contar com uma série de
sistemas e players envolvidos, o que exige
38

inclusive atenção e gerenciamento do hotel,

(OTA) através de um computador, tablet ou

ofertas, descrições, diferenciais e avaliações
diversas

feitas

pelos

hóspedes

que

já

se

hospedaram nos hotéis presentes no destino

escolhido. Ao selecionar o hotel desejado,

fornece os seus dados pessoais solicitados para

a realização da sua reserva. Tais dados têm
como destino o hotel selecionado e, até chegar

nele, trafegam por sistemas intermediários,
fornecidos por diferentes empresas, que são
responsáveis

pela

organização

e

gerência

das ofertas feitas pelos hotéis ao mercado,
atualizando o inventário do hotel nos diferentes
tipos de canais de venda utilizados pelo hotel

(“Channel Managers” - CM), além de sistemas
centrais

de

reservas

(“Central

Reservation

Especial
System – CRS) que são responsáveis pela

Já

dentro

dos

limites

do

hotel,

outras

“distribuição”

aplicações (também fornecidas por outras

sistema de gestão hoteleiro, conhecido como

operadas e gerenciadas de forma integrada

“tradução”,

“organização”

e

organizada e eficaz das reservas dentro do

sistemas de gestão de propriedade (tradução

do nome em inglês ‘Property Management
System’ - PMS), este último já dentro do hotel
(o qual é também fornecido por uma empresa

do mercado), responsável pelo monitoramento
e controle automatizado das ações internas

dos hotéis. Note que neste caminho, diferentes

players tiveram acesso aos dados pessoais

enviados pelos titulares de dados pessoais
(futuros hóspedes) do hotel selecionado.

Além destas ferramentas, existem aquelas

que são associadas aos sites dos hotéis, a fim

de receberem as reservas feitas pelos próprios
titulares de dados pessoais (futuros hóspedes)
diretamente

no

site

do

hotel,

pelas

existem

ainda

agências

de

ferramentas

turismo,

do

mercado)

são

com o sistema de gestão hoteleiro (PMS),
com funções e responsabilidades diversas,
tais como dar as boas-vindas do hóspede ao

hotel, convidar os hóspedes a realizarem os
respectivos check-ins de forma prévia (web
check-in) e realizar pesquisas de satisfação
tão

logo

os

hóspedes

façam

os

seus

respectivos check-outs. “Importante salientar
que, tais serviços operam com dados pessoais
dos

hóspedes,

provenientes

dos

próprios

bancos de dados do hotel, o que deve ser
acompanhado de perto e com muita atenção”,
ressalta Josmar.

As empresas que operam com tais dados

pessoais em nome do hotel, perante a Lei,

operadas

dados, os quais, segundo o texto legal, são os

operadoras

e

empresas para viabilizar as reservas nos hotéis,
conhecidas como sistemas de distribuição

global (em inglês conhecidas como ‘Global
Distribution Systems’, ou GDS)”.

A figura abaixo ilustra a diversidade de

ferramentas, aplicações e sistemas utilizadas

podem assumir o papel de operadores de

agentes responsáveis por realizar o tratamento

de dados em nome do controlador e conforme
a finalidade por este delimitada, possuindo
responsabilidades
referidos

para

tratamentos

a

de

realização

dados

dos

pessoais,

incluindo, mas não se limitando, as seguintes:
•

Fornecimento da garantia da segurança

dos dados pessoais tratados em nome do
controlador;

Foto: Conformidados

nesta jornada para a efetivação da reserva dos
hóspedes nos hotéis.

empresas

conhecidas

como “motores de reserva”. Além delas e por
fim,

diferentes

Fonte: Conformidados Treinamento, Educação e Consultoria Ltda.
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•

Garantia da limitação do tratamento

dos dados pessoais apenas e de acordo com
as instruções fornecidas pelo controlador;
•

Respeito a todos os direitos conferidos

fornecedores, o que também deve ser feito em
consonância com os requisitos legais da LGPD.
Para

exemplificar

os

conceitos

e

boas

pela Lei aos titulares dos dados pessoais,

práticas de tratamentos de dados pessoais

pela Lei, sendo capaz de demonstrar a plena

se citar o caso da Rede Vitória Hotéis, do

bem como aos princípios legais definidos
conformidade com estes requisitos;
•

Cumprimento de todas as obrigações

•

Adoção

legais impostas pela LGPD;
de

medidas

técnicas

e

administrativas aptas a proteger os dados
pessoais tratados;
•

Limitar o acesso aos dados pessoais

tratados em nome do controlador apenas a
colaboradores que realmente necessitam dos
mesmos e;
•

Notificar o controlador imediatamente

a respeito de qualquer episódio de violação de
segurança ocorrido com os dados que realiza
o tratamento.

Para Josmar, “A questão é que os dados

pessoais

dos

hóspedes

são

acessados

e

compartilhados por várias empresas e sistemas
diferentes, requerendo que cuidados especiais
sejam

tomados

tanto

pelos

controladores

realizados

no

segmento

hoteleiro,

pode-

interior de São Paulo. A Rede buscou auxílio
da

Conformidados

na

prestação

Treinamento,

Educação

e Consultoria Ltda., empresa especializada
de

de

serviços

de

adequação

empresas de diversos segmentos aos

requisitos legais da LGPD, para realizar o seu
processo de adequação.

Um bom exemplo é o departamento de

Recursos Humanos da Rede. O departamento

definiu de forma muito clara as finalidades
para as realizações dos tratamentos de dados

pessoais nos cinco processos internos que
administra, a saber:
1.)

Processo de recrutamento e seleção;

3.)

Processo enquanto colaborador ativo;

2.)

4.)
5.)

Processo de admissão;

Processo de demissão e;

Processo de pós-demissão.

Cada

um

destes

violação de segurança, bem como que sejam

dado pessoal em cada um deles, a fim de se

definidas

as

responsabilidades

e funções de cada um nos processos de
tratamentos de dados pessoais.

Além disso, é muito importante, no caso

da existência de episódios de violação de

segurança em um ecossistema composto por

tantas sistemas e players diferentes, que os
hotéis possam comprovar que estão seguindo
todos os requisitos legais da LGPD, bem como

que possuam todos os registros referentes aos
tratamentos de dados pessoais que realizam”.

Tratamento de dados pessoais internamente
ao hotel
Diferentemente

hotéis

não

do

tratam

que

possa

apenas

dos

parecer,
dados

pessoais dos seus hóspedes, mas também

dos seus colaboradores, candidatos a vagas
de

emprego,

passantes,

participantes

de

eventos, convidados, novos clientes, visitantes,

e

foi

minuciosamente

claramente

mapeado

processos

quanto pelos operadores de dados pessoais a

fim de se evitar a ocorrência de episódios de
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parceiros de negócio, prestadores de serviço e

analisado,

respeitando-se as fases do ciclo de vida do

obter o conhecimento sobre os tratamentos

de dados pessoais realizados, bem como se
avaliar as eventuais inconsistências (gaps)
presentes

nas

operações

correntes

dos

referidos processos em relação aos requisitos
legais da LGPD.

Marcos

Brocchi,

Gerente

de

Recursos

Humanos da Vitória Hotéis, explica: “Analisamos
simplesmente todos os processos internos que
realizam algum tipo de tratamento de dados

pessoais, desde o momento em que o dado
pessoal entra no processo, até o momento

que precisa deixá-lo, considerando todos os

detalhes envolvidos com os tratamentos, o

que foi fundamental para que as eventuais
inconsistências

específicas

presentes

na

operação corrente dos processos pudessem

ser apontadas para serem então corrigidas.
Este

trabalho

exigiu

muito

foco,

imersão

Especial
e

conhecimento

profundo

do

modelo

negócios do departamento e do hotel”.
A

realidade

do

departamento

de

de

específicos e relativos às suas operações,

RH

parte das atividades realizadas pelos seus

dentro de um hotel pode ser comparada ao

departamento de RH de qualquer empresa

do mercado. Para isso, deve-se respeitar a
Legislação Trabalhista, agora em harmonia
com

à

LGPD.

“Temos

que

tratar

dados

pessoais que sejam essenciais para as nossas
atividades internas legalmente definidas, e ao

muitas vezes de forma despercebida, como
colaboradores

ser analisados e eventualmente adequados,
quando necessário, aos requisitos da LGPD.

Dentro da área de operações da Rede

dos

como resguardar os seus dados de acordo com

princípios legais, a fim de realizar o tratamento

dos seus dados de acordo com a conformidade
legal exigida”, completa Brocchi.

Dependendo do modelo de negócios do

hotel, vários outros departamentos também
realizarão tratamentos de dados pessoais

como

serem mapeados a fim de que se possam

há mais espaço para tratar dados que não
direitos dos titulares de dados pessoais bem

também

terceirizadas, constituindo um desafio para

Vitória

tenham esse amparo. Temos que respeitar os

ou

parte dos serviços prestados por empresas

se restringir a este amparo legal, lidar com

o mínimo de dados pessoais possíveis. Não

internos,

Hotéis,

foram

identificados

vários

tipos de dados pessoais que são tratados
hóspedes,

passantes,

participantes

de

eventos, convidados, novos clientes, visitantes,
parceiros de negócio, prestadores de serviço e
fornecedores. “Realizamos o mapeamento de

cada um dos departamentos, ou melhor, de

cada um dos processos internos que realizam
o tratamento de dados pessoais em cada um

deles. Analisamos as finalidades pelas quais
realizamos o tratamento dos dados pessoais
em cada uma das fases do ciclo de vida
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Ana Carolina Lopes Murad, Gerente geral da
Rede Vitória Hotéis: “Analisamos as finalidades
pelas quais realizamos o tratamento dos dados
pessoais em cada uma das fases do ciclo de
vida dos dados dos nossos hóspedes e clientes”

Diferentes serviços oferecidos por empresas

Marcos Brocchi, Gerente de Recursos Humanos da
Vitória Hotéis: “Temos que respeitar os direitos dos
titulares de dados pessoais bem como resguardar os
seus dados de acordo com princípios legais, a fim de
realizar o tratamento dos seus dados de acordo com a
conformidade legal exigida”

terceiras também realizam o tratamento de
dados pessoais dos hóspedes, mediante o
acesso a estes dados. É o caso dos serviços

de reposição de alimentos e bebidas nos

frigobares dos apartamentos e o serviço de
lavanderia. Também pode servir de exemplo,

empresas prestadoras de serviço de web
dos dados dos nossos hóspedes e clientes,

visando evitar que qualquer tipo de dado
pessoal tratado deixasse de ser considerado.

O resultado das análises apontou a direção
e as ações que deverão ser seguidas para
as necessárias adequações, bem como a

prioridade do atendimento das mesmas, tanto
no tocante ao respeito dos direitos dos titulares

de dados pessoais quanto dos princípios legais
e das inconsistências específicas de cada

processo analisado”, revela Ana Carolina Lopes
Murad, Gerente geral da Rede Vitória Hotéis.

check-in,

que

possuem

acesso

ao

banco

de dados do hotel, o qual é muito rico em
informações pessoais dos hóspedes.
Em

todos

os

casos

em

que

empresas

terceiras tenham acesso aos dados pessoais
dos hóspedes, é imperativo que as informações

acessadas sejam utilizadas apenas para a

prestação do serviço contratado pelo hotel, de
acordo com as suas orientações e finalidades
estabelecidas.

Larissa Pigão, Advogada sócia no escritório

Pigão,

Ferrão

e

Fioravante

Sociedade

de

Advogados, afirma: “Para que todos esses
processos e procedimentos sejam muito bem

Para a executiva, “É um processo longo,

que

requer

conhecimento

foco,
a

dedicação

respeito

dos

e

muito

processos

internos e necessidades do hotel, bem como
conhecimentos

multidisciplinares

aplicados

nas análises realizadas a fim de iluminar as
inconsistências a serem sanadas, de modo
que possamos coexistir a necessidade de
adequação da Lei e a operação”, conclui.
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mapeados e controlados, também deve haver
a entabulação de contratos de prestação
de

serviços

contendo,

além

de

todas

as

necessidades padrões, a forma e finalidade do

tratamento de dados pessoais e os papéis e
responsabilidades das partes como agentes
de tratamento”.

É de extrema importância que os hotéis

possam atestar a qualidade das empresas para

as quais compartilharão os dados pessoais

Especial
(ou facultarão os acessos diretos nos seus
bancos de dados), a fim de evitar problemas
futuros com eventuais episódios de violação de

fazendo a LGPD efetivamente válida em todas
as suas disposições.

É importante salientar que a LGPD já está em

segurança, que poderão gerar danos diversos

vigor no Brasil desde 2020 e que, desde então,

reputacionais para o próprio hotel.

tipo de tratamento com dados pessoais tem a

aos hóspedes, além de danos financeiros e

Sanções legais – LGPD

Como todas as Leis, a LGPD também tem

prevista as suas Sanções Administrativas a

toda e qualquer empresa que realize qualquer
obrigação de seguir os seus requisitos legais.

Outras considerações

Josmar Lenine Giovannini Junior, Presidente

serem aplicadas no caso de desrespeito aos

e fundador da Conformidados Treinamento,

Estas sanções ficarão a cargo da ANPD

de adequação dos hotéis aos requisitos legais

seus requisitos legais.

(Autoridade Nacional de Proteção de Dados),

órgão federal responsável por várias funções,

dentre as quais zelar pela proteção dos dados
pessoais e por fiscalizar e aplicar sanções em

caso de tratamento de dados realizado em
descumprimento à legislação. Tais sanções
passaram a valer no dia 1° de agosto de 2021,

Educação e Consultoria Ltda., conclui: “O processo
da LGPD é um processo complexo, composto por

etapas e procedimentos específicos, envolvendo
conhecimentos de uma série de áreas para

o completo e efetivo mapeamento de dados

pessoais que são tratados por cada processo
interno ou departamento, de acordo com os seus
modelos de negócio e necessidades internas.
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os

Soluções tecnológicas para hotéis na era da
proteção de dados

a fim de que os hotéis possam operar em

Dados e início da fiscalização pela Autoridade

Inconsistências

corrente

dos

presentes

hotéis

de

na

operação

acordo

com

requisitos legais da LGPD devem ser corrigidas
consonância

com

os

requisitos

legais

da

LGPD, evitando a ocorrência de episódios de
violação de segurança tanto internamente

como externamente, o que pode causar danos
diversos aos hóspedes bem como aos hotéis.
Vale

lembrar

que

tais

processos

de

adequação são únicos, implementados de
acordo com as necessidades internas de cada

hotel, sendo ineficazes se reproduzidos de
outros hotéis que já realizaram as suas devidas
adequações.

Ferramentas especializadas e dedicadas

à prevenção de perdas de dados pessoais
deverão

ser

implantadas

nos

hotéis,

independentemente dos seus portes e volumes

de dados tratados, visando a garantia do

controle sobre o tratamento de dados que
realizam em todos os processos internos ou
departamentos.

Por mais profundos e complexos que sejam

os processos de adequação dos hotéis aos

requisitos legais da LGPD, são possíveis de
serem

realizados

compreensível,

e

de

mediante

forma
ao

totalmente

emprego

de

Com a vigência da Lei Geral de Proteção de

Nacional

empresas

de

já

Proteção

recorrem

de
a

Dados,

diversas

tecnologias

que

facilitem o processo de armazenamento e

tratamento de dados pessoais. A HS LATAM é
uma delas. Fundada no Brasil com atuação em

nove países da América Latina, atua nos ramos
de hotelaria e destinos e dentro dessas áreas,

administra toda a parte comercial hoteleira

online desde a distribuição, marketing digital,
estratégias tarifárias (RM), proteção de dados,

webdesign, Google Ads, Google Hotel Ads,
ecommerce e tecnologias como Motor de
Reservas, Gerenciador de Canais, Revenue

Management System (único com integração a
dados aéreos no mundo), Rate Shop e qualquer
outra tecnologia que um hotel possa precisar.
Segundo

explica

Vinícius

Geraldo,

CEO

da HS LATAM, “Nossa principal solução e

mais comercializada é nossa Administração
Comercial

para

Hotéis

(E-commerce

management) e a Consultoria Especializada

em Resultados. Estamos Posicionados no Brasil,
Argentina,

Chile,

Uruguai,

Peru,

Colômbia,

metodologias e procedimentos adequados. De
nada adianta impor mudanças e criar culturas

internas de proteção de dados pessoais sem
que as necessidades das suas implementações
possam ser devidamente compreendidas e

abraçadas por todos aqueles que realizam
algum tipo de tratamento de dados pessoais.

A Conformidados atua em total parceria

com os seus clientes em diferentes mercados,
e não terceiriza para eles as responsabilidades

pela execução dos mapeamentos de dados
pessoais

e

nem

a

definição

dos

devidos

ajustes e correções necessárias nas suas
operações de acordo com os requisitos legais.

Utilizamos as nossas próprias ferramentas
desenvolvidas

internamente

nos

processos

de adequação que realizamos, bem como

ferramentas homologadas de terceiros que
atendam as demandas específicas apontadas
nos

mapeamentos

proporcionar

aos

realizados,

nossos

clientes

visando
a

aderência aos requisitos legais da LGPD”.
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Vinícius Geraldo, da HS LATAM: “Mantenha a web de
seu hotel atualizada e com informações claras, de
preferência elaboradas com a ajuda do departamento
jurídico da rede ou empreendimento”

Especial
Honduras, México e Paraguai. Trabalhamos

do cliente a cobrar apenas um acesso e após o

resorts. Também temos clientes como Hotéis

automática, tendo apenas o hoteleiro acesso

com hotéis de 4 e 5 estrelas em sua maioria e
Boutique, Pousadas e Hotéis 3 estrelas. A HS

LATAM neste momento conta com cerca
de 250 hotéis ativos e 400 inativos neste

momento devido a pandemia em todos os
territórios citados. Temos 25% destes hotéis

em Administração Comercial (E-commerce

Management) e os outros 75% utilizando
nossas tecnologias e serviços específicos”.

Para Geraldo, o armazenamento correto

de dados pessoais “é uma questão muito

interessante e abre um leque muito amplo
de

ferramentas

existentes

no

mercado

e também por nós, como empresa de
tecnologia, vou tentar ser o mais objetivo

possível e analisar alguns tipos de dados
via diferentes plataformas. Vamos iniciar
com a web do próprio hoteleiro, ao ingressar
a

qualquer

seja

estes

web,

para

dados

analises

são

captados,

demográficas,

mesmo, é deletado da base de dados de forma

aos mesmos”, explica Geraldo. “Logo temos
os dados de OTAs e Operadoras que podem

passar por vários intermediários até chegar
ao hoteleiro. Um exemplo (neste incluímos

também o Motor de Reservas do hotel): OTA/
Operadora/Motor de Reservas - todos estes
dados serão capturados pelo Gerenciador de

Canais e logo transmitidos ao PMS do hotel,
onde o hoteleiro poderá centralizar todo dado

do cliente. Este seria o processo ideal tanto
operacional como por proteção de dados.

Temos muitos hotéis que até o dia de hoje
continuam tendo processos manuais, e a

proteção dos dados pode perder o sigilo. Minha
recomendação é que todo funcionário tenha

um termo de confidenciabilidade em seus
contratos ou consultar com Jurídico como se
proteger inclusive internamente”.

tráfego web (picos aplicados a uma melhor
conversão)

e

os

famosos

cookies

com

os quais temos a capacidade de aplicar
publicidade direcionada a nosso público

alvo. Com a nova lei é necessário que o

hoteleiro dê a opção ao cliente de autorizar
ou não o uso destes dados ao ingressar

na própria web do hotel, e de extrema

importância ter isto ativo para ontem, caso
não tenham, devem realizar, já que é um
ponto delicado e pode gerar inconvenientes

ao hotel como multas e processos judiciais”.

O CEO também abordou outro ponto

comum na atividade hoteleira e que deve

ter atenção dos hoteleiros: o Motor de
Reservas. “Analisemos agora o Motor de

Reservas, no qual nenhum dado é capturado
do cliente até que este finalize a reserva

via a plataforma. Uma vez tendo a reserva
finalizada,

apenas

o

hotel

tem

acesso

direto a estas informações do PAX. Neste

caso é importante que internamente (na

operação do hotel) exista sigilo sobre esses
dados. Isto é possível limitando quais são

as pessoas que irão lidar com eles. Outro

ponto é quando um Hotel não utiliza sistema
integrado para cartão de crédito, neste

caso ele e apenas o hotel pode ver o cartão
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Gerenciador de canais
O

executivo

também

analisou

como

a

proteção de dados pode se dar no Gerenciador

de canais, outra ferramenta essencial para a
operação hoteleira. “Analisando o Gerenciador
de canais este é o centro de distribuição e

recepção de dados pessoais do cliente do
hotel, e estes dados podem chegar de vendas

efetuadas em mais de 700 diferentes canais
online, sendo logo direcionados ao PMS. O

hoteleiro tem acesso a dados do cliente por
meio desta plataforma e todo dado é mantido
por no máximo três anos dentro da plataforma

e após deletado com o Motor de Reservas.
Quando um cliente deixa de trabalhar com

nossas plataformas todos os dados em nossos
servidores

serão

deletados

ao

finalizar

o

contrato. O maior problema da proteção de
dados ao meu ver está na operação interna
do hotel onde podem ocorrer vazamentos

de dados. Com o uso de plataformas sérias
e

empresas

eficientes,

praticamente inexistentes”.

estes

riscos

são

Cenário ainda não é o ideal
a

Vinícius Geraldo conclui que é urgente
adequação

do

setor

hoteleiro

para

o

enfrentamento de uma possível e eventual
fiscalização. “Tendo clara a definição e quem

deve cumprir, voltamos a parte da web do hotel,

que já deve estar preparada para aplicação

da Lei, e se não estiver deve providenciar com
urgência, porque poderá ter multa e estas

são muito elevadas, algo que devemos ter em
consideração. Respeito a Lei Geral de Proteção

de Dados. A nossa está baseada na Lei Européia
de Proteção de Dados, que sem dúvida vem

para proteger o usuário, tendo em conta que
o Brasil conta com algo superior a 140 milhões
de usuários online constantes e era de suma

importância ter uma Lei que regule o direito a
decidir se você deseja ser rastreado ou não.
Hoje em dia temos celulares que escutam que

falamos de tênis como um exemplo apenas, e
ao começar a navegar entrar em uma mídia

social, já damos de cara com várias empresas
vendendo tênis.

Por isso, é sumamente importante esta Lei,

desde que aplicada de forma correta e não

O mercado está preparado para a fiscalização?
Para

Vinicíus

Geraldo,

antes

de

opinar

se o mercado está pronto para o início da

fiscalização e aplicação de multas, é saber:
“Quais são considerados dados pessoais de

acordo com a LGPD? A LGPD define dados
pessoais como qualquer tipo de informação

relacionada a uma pessoa natural identificada

ou identificável. Isso pode ser qualquer coisa,
desde

nomes,

localização,
mentais,
bem

endereços,

informações

econômicas,

como

informações

físicas,

culturais

identificadores

de

genéticas,

ou

online,

sociais,
como

endereços IP, cookies e históricos de pesquisa
e

navegador”.

E

emenda:

“Qualquer

site,

empresa ou organização que processe dados

pessoais dentro do território brasileiro deve
estar em conformidade com a LGPD – mesmo

processadores de dados estrangeiros. A LGPD é
extra territorialmente aplicável, o que significa

que as páginas em qualquer lugar do mundo
devem estar em conformidade com a LGPD se

processarem dados pessoais de indivíduos
dentro do Brasil”.
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utilizada como um negócio ao meu ver. Sobre o
mercado digital brasileiro neste exato momento

não posso afirmar, mas sim posso afirmar que

grande parte da hotelaria nacional e suas
webs não estão preparadas até o momento,

e como mencionei previamente, é importante

que realizem isto mesmo que sua web seja a
mais básica existente e que você não capture

dados de navegação do cliente. Se não estiver
ativo a LGPD poderá ser aplicada a multa ou
sanção. Evite isto com extrema urgência.

Aproveito e deixo nossos contatos, direto

com nossa COO, Ana Lemos ou nosso CEO,
Federico

Elmer,

hslatam.net

consideração

ou

pelos

e-mails:

alemos@

felmer@hslatam.net.

final

é:

mantenha

a

Única

web

atualizada com o devido anúncio para que o
cliente aceite ou não e ademais ter uma web

interna que explique como os dados de vosso

cliente online é tratado, é de suma importância.
Uma comunicação simples de aceita ou não,

com um texto simples, não é suficiente. Minha

recomendação é a de sempre elaborar o texto
com o auxílio dos departamentos jurídicos de
cada empreendimento ou rede”, finaliza.

Implantação

Transamerica Hospitality Group inaugura mais uma unidade Fit no
Mato Grosso
O Fit Transamerica Sorriso chega ao Norte do Estado com serviços modernos e econômicos

A edificação de sete andares está localizada em local privilegiado

Diante

apresentadas

unidade Transamerica Prestige Beach Class,

Hospitality Group continua expandindo sua

Mato Grosso que é o estado do agronegócio

pelo

das

mercado,

oportunidades
a

THG

-

Transamerica

marca de hotéis Fit. No último mês de março

o THG colocou em operação as unidades Fit

Sinop e Rondonópolis, ambas no Mato Grosso
e no último dia 14 de maio foi a vez de Recife

(PE) receber o primeiro da marca Fit na região

Nordeste do Brasil, mas o THG já está presente
na capital pernambucana desde 2011 com a

também localizada na praia de Boa Viagem.

do Brasil acaba de receber a bandeira Fit
na cidade de Sorriso em breve essa marca

chegará também a Lucas do Rio Verde e
Primavera do Leste.

A escolha de Sorriso para receber a nova

unidade Fit, que entrou em operação no
último dia 5 de julho, faz parte do plano
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Já na recepção se nota o conforto oferecido pelo FIT Transamerica Sorriso

da Transamerica de expansão por cidades

apresenta

cidade, que indicam alta na qualidade de vida

adaptada para PCDs. Todas equipadas com

para os negócios. Os índices de crescimento da
para sua população, e o turismo corporativo,
motivado principalmente pelo agronegócio,
também foram fatores decisivos.

serviços de qualidade com tarifas reduzidas
para hóspedes que buscam uma experiência
de

estada

simples

e

descomplicada.

A

localização é privilegiada, pois está situado
na Av. Blumenau Sul, no bairro da Bela Vista,
zona

Central

da

cidade.

Fica

apenas

12

minutos de distância do Aeroporto Regional
de Sorriso Adolino Bedin, quatro minutos do

Shopping Sorriso e próximo à diversas opções
de compras, gastronomia e lazer.

108

apartamentos

bem

amplos

e confortáveis, nas categorias standard e

TV de última geração com uma variada opção

de canais a cabo, ar-condicionado da marca
Philco/Britânia, que também é a do frigobar.
Os colchões são da marca Azmax, o enxoval

No Fit Transamerica Sorriso são oferecidos
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A moderna edificação de sete andares

secundárias e terciárias com grande potencial

de cama foi fornecido pela Têxtil Gifran e as

toalhas de banho e rosto são da Döhler. A

infraestrutura dos apartamentos conta ainda
com telefone, mesa escrivaninha, cortina em

tecido blackout que controla a iluminação
externa, cofre e fechadura eletrônica e kit

de amenities de alto padrão de qualidade
fabricados pela Harus.

Para maior conforto dos hóspedes, o hotel

conta

ainda

com

restaurante

para

café

Implantação

Os apartamentos do FIT Transamerica Sorriso contam com uma boa infraestrutura

da manhã, que teve as mesas e cadeiras

ainda uma moderna sala de reuniões para

de alimentos e bebidas da Pinheirense. Existe

eventos, assim como um estacionamento.

fornecidas pela Tramontina e os utensílios

receber confortavelmente pequenos e médios

O restaurante do empreendimento é espaçoso e tem ambiente convidativo
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Segunda torre de apartamentos do Tauá Alexânia entra em operação

Foto: Gabriel Boieras

Com isso, o empreendimento localizado no Centro Oeste do País passa a ter 424 apartamentos e
capacidade para até 1,5 mil hóspedes após o período da pandemia

Com a entrada em operação dessa segunda torre de apartamentos, o Tauá Alexânia passar a ter 424 apartamentos e
capacidade para até 1,5 mil hóspedes

Mesmo

diante

das

incertezas

econômicas

provocadas pela pandemia da COVID-19, o grupo
hoteleiro mineiro Tauá continua com uma boa
expectativa de retomado do setor e continua

Ocupa um terreno tem 3 milhões m² de área total,
sendo 62 mil m² de área construída.

A entrada em operação desse novo bloco de

investindo. O Grupo Tauá é um dos principais players

apartamentos agrega também três novos espaços

R$ 270 milhões, em 2019, e tem previsão de chegar

m² de piscinas (da nova, oito são aquecidas).

de hotelaria e lazer para a família do Brasil. Faturou
a R$ 300 milhões, em 2021. Hoje conta com quase 1,7

mil apartamentos e 212 deles entraram em operação

no último dia 15 de julho na segunda torre do Tauá

Alexânia. O Resort operava em regime soft opening
desde outubro de 2020, agora inicia a temporada
das férias de julho com instalações em pleno

gastronômicos e o aquecimento de quase 4 mil
“Acreditamos que o Tauá será uma grande

referência para as famílias na Região Centro-Oeste.
Localização excelente, instalações novíssimas e o

atendimento que é a marca registrada do Grupo”,
afirma Daniel Ribeiro, Presidente do Grupo Tauá.

Nos últimos meses, operando com apenas parte

funcionamento e atrações para todas as idades. R$

das instalações e capacidade reduzida, os números

que está estrategicamente localizado a 50 minutos

De outubro a junho, foram quase 500 mil diárias,

200 milhões foram investidos no empreendimento
de Brasília e a 80 minutos de Goiânia, no município de

Alexânia (GO). Com a entrada em operação dessa
segunda torre de apartamentos, o Tauá Alexânia

passar a ter 424 apartamentos e capacidade para
50

até 1,5 mil hóspedes após o período da pandemia.

já comprovam a estratégia acertada da empresa.

com excelentes avaliações de NPS (Net Promoter
Score) e dos principais rankings de viagens da
internet. “Cerca de 60% dos hóspedes em Alexânia

já estiveram em outros hotéis da rede, ou seja,

Implantação
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vieram em busca de atributos já conhecidos. Temos

também está preparado para utilizar a tecnologia

menos de um ano. Agora, com tudo entregue, nossa

a abertura das portas pelo celular. Além disso,

casos de famílias que já estiveram sete vezes em
expectativa é ainda maior”, destaca Daniel.

Os apartamentos e suítes foram projetados para

Bluetooth, que quando implementada, permite

a integração do OnPortacom o sistema de PDV

(pontos de vendas) permite a utilização da mesma
pulseira para consumo e abertura de portas.

O enxoval de cama e banho dos apartamentos

oferecer muito conforto e momentos relaxantes

leva o padrão de qualidade da Artex /Santista e

infraestrutura que compreende: TV LCD de última

secadores de cabelo de 2000W de potência da

até quatro pessoas e contam com uma moderna

geração da marca LG, com uma variada opção
de canais a cabo, frigobar, telefone e internet wi-fi,

ar condicionado LG e amenities de alta qualidade

fabricados pela Harus. Os cofres foram fornecidos
pela Onity que também equipou o empreendimento

com fechaduras eletrônicas RFID (rádio frequência)
em que os cartões de abertura das portas dos

apartamentos contêm um chip em vez da tarja
magnética. Isso evita os indesejáveis incômodos do
cartão perder a magnetização e não abrir a porta

e o hóspede ter que se dirigir até a recepção. Junto

a fechadura eletrônica, está integrado o software

OnPortal. Isso permite maior flexibilidade de checkin (tablets, notebooks) e melhor configurações
de pontos de recepção espalhadas pelo resort,

garantindo maior conforto aos hóspedes. O software

nos banheiros podem ser encontrados potentes
marca Panther. A VAG Confecções foi a responsável
pela

nacionalização

do

projeto

de

enxoval

decorativo (almofadas, peseiras e cortinas) criado
pelo Studio Gaia, para esse empreendimento.
Para isso, seguiu à risca todas as especificações

técnicas, conseguiu manter a qualidade/design
exigidos pelos arquitetos americanos, sem onerar

os custos. Coube a Sealy fornecer o colchão para
equipar as suítes e o modelo foi o Artesia. Além das

modernas molas LFK, esse colchão recebe também
no tecido a proteção Life, tecnologia antimicrobiana

de alta performance que oferece proteção contra
a proliferação de ácaros, fungos e bactérias. Esse

produto reúne sofisticação, conforto, segurança,
durabilidade para o Tauá Resort Alexânia maximizar
o sono dos hóspedes.

Os apartamentos do Tauá Alexânia contam com uma moderna infraestrutura para maximizar o conforto
dos hóspedes
52
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Lazer e entretenimento

O grande diferencial do Tauá Alexânia está

no acolhimento às famílias, em especial aos

hóspedes com crianças. Por isso, o resort conta

com mais de 13 mil m² de áreas de lazer, internas
e externas. São piscinas térmicas, 15 espaços de

jacuzzi, parque aquático infantil, boliche, cinema,
salão de jogos, quadras esportivas, campo de

futebol e a exclusiva Jota City, uma cidade de

quase 1 mil m² exclusiva para crianças, com
oficinas sobre sustentabilidade e tecnologia.

Para os adultos, destaque para a área fitness,

com uma vista privilegiada para o Cerrado;

os mais de 3 mil m² de spa, além dos bares e

espaços gastronômicos. “As famílias confiam
no Tauá como opção segura de descanso e

relaxamento para adultos e diversão garantida
para crianças, que ficam encantadas com nosso

time de recreadores, os Taualegres. A equipe
fica por conta dos pequenos a partir de 3 anos
de idade, com inúmeras atividades ao longo de

todo o dia, para a tranquilidade dos pais. Cada

detalhe é pensado para cumprir nossa missão de
estimular sorrisos e a felicidade de cada hóspede”,
contextualiza Daniel Ribeiro.

Ele lembra que em breve o empreendimento

terá um moderno Centro de Convenções. “Ele já
está pronto, mas ainda sem operar em virtude
da pandemia e será um dos maiores centros de

convenções e eventos da região Centro-Oeste,

com capacidade para receber, simultaneamente,
mais de 3.800 pessoas em espaços funcionais e

arrojados: foyer grandioso, diferentes dimensões
entre as salas, espaços arejados e vista para o

hotel e a natureza, além de equipamentos de
última geração”, revela Ribeiro.

E ele conclui dizendo que atualmente, o resort

conta com 300 pessoas no time, chamados

internamente de Emocionadores. “Para os próximos
meses, a expectativa é chegar a 450 colaboradores

e colaboradoras. Quase 90% da mão de obra

vem do próprio município de Alexânia. Para isso,
estamos investindo fortemente na formação de
profissionais via Universidade Corporativa”.

O Tauá Resort & Convention Alexânia, assim

como os demais resorts da rede, oferece sistema
de pensão completa - café da manhã, almoço e

jantar, com bebidas cobradas à parte em todos os
pacotes disponíveis. A hospedagem de crianças
até 12 anos é gratuita.
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A piscina coberta no complexo do spa é uma das atrações do Tauá Alexânia
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K-Platz Hotel entrou em operação em São José (SC)
O empreendimento que será administrado pela Atrio possui 120 quartos e apresenta um pool de
serviços para o mercado de turismo de eventos
independentes: Corporate, Hotel, Residence,
eStúdios, Mall, Auditório Walter Osli Koerich e

a vantagem de um estacionamento rotativo
exclusivo. E tudo isso pode ser aproveitado
pelo

hóspede,

contando

ainda

com

uma

vista belíssima para o mar. São 12 opções de

restaurantes dentro de um hub gastronômico,

área de eventos, além de uma academia que

pode ser utilizada durante a hospedagem. “Já
operamos dentro de shoppings com hotéis

administrados pela Atrio e tem sido bem aceito
pelos clientes, por tudo o que espaço oferece e
pelo custo-benefício. O hotel era a peça-chave

que faltava para completar o mix de serviços

que o K-Platz oferece e tudo isso a menos 7
km do centro de Florianópolis,” destaca César
Nunes, Diretor de marketing da Atrio.

O projeto arquitetônico do K-Platz Hotel é

assinado pelo escritório Mantovani e Rita e a
decoração é voltada para o contemporâneo

e tende ao natural com cores neutras e tons
terrosos. “Buscamos um link com a cultura
açoriana, através da olaria. As peças de design

pontualmente dispostas pelas áreas comuns

e suítes especiais, trazem a modernidade ao
projeto e o conforto que os hóspedes precisam
A imponente edificação faz parte de um espaço mixed
use contando com sete condomínios independentes

e buscam ao realizarem viagens de férias ou
a negócios,” destaca Ana Ogata, arquiteta

responsável pelo projeto do hotel. Ao todo, são
120 quartos com duas suítes diferenciadas:
Entrou em operação no último dia 23 de

julho na cidade de São José, que faz parte da

região metropolitana de Florianópolis (SC),
um novo equipamento hoteleiro: O K-Platz

a celebration que tem banheira e a suíte

long stay, que conta com uma copa para a
comodidade do hóspede que pretende ficar
por mais tempo.

Hotel reúne conforto, tendências e uma nova
opção para o mercado. Está localizado na

região continental, com vista mar, trazendo

Categorias distintas

a rede hoteleira com um pool de serviços

superior, com apartamentos para pessoas

empreendimento é uma parceria da WKoerich

conjugado e duas especiais (long stay e

para a cidade de São José modernidade para
para o mercado de turismo de eventos. O

e Atrio Hotel Management e foi construído
junto a um espaço mixed use do K-Platz
Center,
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contando

com

sete

condomínios

Os quartos possuem categorias distintas:

com

necessidades

especiais,

frente

mar,

celebration). Neles, os hóspedes encontram
um padrão de qualidade superior com um valor
econômico e, por isso, o K-Platz Hotel entra

Implantação

Os apartamentos são bem amplos e apresentam uma boa infraestrutura

numa linha de Midscale – que oferece mais

auditório. “O turismo de eventos da região

uma decoração clean. A mesma abordagem

de um espaço como o que o hotel oferece. A

conforto e elegância, com quartos amplos e

arquitetônica é encontrada nas áreas comuns
do empreendimento.
o

O novo equipamento chega aquecendo
mercado

da

região

gerando

empregos

diretos e indiretos. Para negócios e eventos
corporativos que comportem até 133 pessoas,

o K-Platz Hotel é equipado com um moderno

continental de Florianópolis estava carente
região central de São José tinha uma escassez
por espaços que comportassem eventos com

uma boa infraestrutura. Estamos confiantes de
que em pouco tempo iremos figurar como um

dos mais requisitados espaços de eventos da
cidade”, comenta Maíra Sidrim, Gerente geral
do K-Platz Hotel.

A vista do mar é privilegiada
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Novo espaço gourmet, parceria com novo
fornecedor de carnes e área de piscina renovada
são as novidades do empreendimento
Pantufa e gorro com o personagem mascote da rede
podem ser adquiridos nos hotéis e no site da rede

para preparar as carnes nobres e levar aos
clientes um sabor único. Tudo é feito em uma

Rede Laghetto lança kit de
hospedagem kids

parrilla argentina e uruguaia com caixa de
fogo. Os clientes podem optar por três menus:

Buscando sempre oferecer uma experiência

inesquecível os hotéis Laghetto de Gramado e
Canela estão ofertando pantufa e gorro para

aquecer e divertir os hóspedes infantis neste inverno.
Devidamente ornamentada com o mascote

Linha Gourmet, Linha Euro e Festival Celeiro,
todos

com

cortes

primeira qualidade.
A

estrutura

pessoas

mas,
foi

tem

especiais

e

carnes

de

para

109

capacidade

devido

reduzida

às

restrições

para

55

da

da Rede, o simpático castor Sr. Laghettinho, as

pandemia,

pessoas.

e G, sendo o gorro em tamanho único. Ambos

segurança no serviço de A&B, prezando sempre

www.laghettohoteis.com.br.

O espaço conta com mobiliário solto, que pode

conta com dez unidades em Gramado e uma

de apoio e serviços.

que reconhece que seus hotéis estão tomando

Espaço Gourmet, todo o ambiente da piscina

comprometidos com a experiência do turista, além

e construção de uma piscina infantil próxima

pantufas estão disponíveis nos tamanhos P, M

Também são seguidos todos os protocolos de

também podem ser adquiridos através do site

pela segurança dos clientes e colaboradores.

Cabe destacar que a Rede Laghetto Hotéis

ser adaptado para diversas situações e copa

em Canela e recebeu o selo Safety & Experience,

Para completar as novidades, além do

medidas para prevenir o COVID-19, estando

foi reformado, com troca do deck de madeira

de adotar medidas a favor da sustentabilidade.

à de adulto, deixando o ambiente ainda mais

Deville Cuiabá divulga Espaço
Gourmet e parceria com
Celeiro Carnes

Pensando em um local para que clientes

possam
e

ter

um

descontração,

inaugurou
Gourmet,

momento
o

Deville

recentemente

construído

do

seu

de

integração

Prime

zero.

novo

Cuiabá

acolhedor, além de iluminação de LED dentro
das piscinas.

A integração com o espaço externo e a

piscina foi bastante valorizada. O projeto para

construção da estrutura externa para eventos,
substituição do deck da piscina e implantação

da piscina infantil teve um investimento total
de cerca de R$ 825 mil.

Espaço

Confortável,

atender eventos sociais e empresariais. A rede

VOA Hotéis escolhe solução
TOTVS para distribuição

de Carnes Celeiro, considerado hoje um dos

para gestão tech no setor hoteleiro, é a mais

climatizado e com estrutura completa para
também anuncia uma parceria com o Grupo
maiores fornecedores do País.
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Para que a experiência seja completa, os

eventos contam um churrasqueiro profissional

A VOA Hotéis, empresa inovadora voltada

nova cliente da TOTVS, maior empresa de

Mercado
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A VOA Hotéis e a TOTVS firmaram uma parceria para fornecimento de tecnologia e suporte técnico

tecnologia do Brasil que oferece soluções

do Brasil com forte atuação no setor hoteleiro.

A

para atender às necessidades de pousadas e

para aumentar a produtividade dos negócios.
empresa

Hospitalidade

escolheu

a

Distribuição

solução

como

seu

sistema de distribuição global (GDS).

TOTVS

novo

A VOA nasceu com um caráter disruptivo:

oferecer ao hoteleiro independente a estrutura
de gestão tecnológica de uma grande rede

hoteleira. Para isso, a startup tem uma equipe
inteiramente

dedicada

para

promover

o

aumento da performance dos clientes através
de uma melhor distribuição online e offline,
Revenue Management, suporte operacional,
marketing digital, treinamentos e muito mais.

Por conta desse caráter inovador, uma

das maiores preocupações da empresa era
a de encontrar uma solução que oferecesse
softwares

de

altíssima

performance

à

disposição do hoteleiro, sem custo para o

cliente. Esse objetivo levou a VOA Hotéis a

buscar a TOTVS, a maior empresa de tecnologia
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Com um sistema de gestão flexível, criado

hotéis de todos os portes, o TOTVS Hospitalidade

Distribuição é uma solução que pode ser
customizada por cada cliente. A solução conta

com recursos como integração dos dados do
cliente aos sistemas de empresas parceiras
como agências de viagens, sites de reservas,
entre

outros;

a

possibilidade

de

manter

reservas sincronizadas em tempo real em
todos os canais de vendas; gestão integrada
aos sites de reservas e empresas parceiras
do seu hotel com informações, fotos, vídeos e
descritivos das suas instalações; ferramenta

inteligente que analisa o histórico de reservas
e o detalhamento das despesas dos hóspedes

para sugerir tarifas otimizadas; entre muitas
outras funcionalidades.

O projeto da TOTVS com a VOA Hotéis já

está em fase de implementação e abrange,

Mercado
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num primeiro momento, os hotéis corporativos

a mais nova estação de recarga para carros

que o uso da tecnologia TOTVS seja expandida

estacionamento do Hotel Toriba.

da rede. Para uma próxima etapa, a intenção é
para todos os hotéis da rede.

elétricos da cidade acaba de ser instalada no
Segundo

dados

da

ABVE

(Associação

Brasileira de Veículos Elétricos), o mercado
brasileiro de carros híbridos e elétricos tem

Hotel Toriba tem ponto de
recarga elétrica veicular

crescido

Paulo e 350km do Rio de Janeiro, considerado

Além disso, os carros híbridos e elétricos já são

O Hotel Toriba, localizado a 180 km de São

um hotel sustentável e o mais alto do país,
realiza nova ação em favor do meio ambiente.

exponencialmente

nos

emplacados 19.745 carros desses modelos,

números 66,5% maiores que no ano anterior.
1% da frota nacional.

A estação de recarga do Toriba é a primeira

Cercado por mais 2 milhões de m² de mata

de Campos do Jordão a oferecer ao cliente a

novidade para Campos do Jordão, além de

via aplicativo. O usuário pode desbloquear

nativa, o empreendimento traz uma grande
incentivar o mercado e a utilização de carros

híbridos e elétricos e, sobretudo, colaborar
com o planeta.

Em parceria com E-Drive, empresa que é

referência em mobilidade verde e sustentável,

modalidade de reserva e acompanhamento
o carregador e realizar a recarga, tudo pelo
celular de forma fácil e prática.

A estação, disponível somente para os

hóspedes do hotel, é a francesa Schneider

com potência de até 22kW. Um equipamento

O icônico Hotel Toriba agrega ainda mais sustentabilidade em sua operação com essa ação
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centros

urbanos do país. Apenas em 2020 foram

Mercado
robusto, que permite a interface da E-Drive
com o aplicativo Tupinambá. O sistema

já tem sido bem aceito pelos hóspedes e
possui uma média de duas a três recargas
por dia.

Para utilizar a estação de recarga no

Hotel Toriba é necessário baixar o App
Tupinambá,

neste projeto.

empresa

também

parceira

O aplicativo, disponível para os sistemas

iOS

e

Android,

permite

a

conexão

do

carregador ao cliente final. Ainda por meio

da utilização do aplicativo, o usuário pode
localizar outros postos de recarga em sua
proximidade e usufruir de uma verdadeira
rede de eletropostos públicos e privados.

A parceria entre o Hotel Toriba e a E-Drive

aconteceu porque ambas empresas têm
filosofias

muito

parecidas.

Elas

buscam

clientes com responsabilidade socioambiental
e que valorizem o meio ambiente.

Os empreendimentos da modalidade residencial da
Atlantica, possuem toda a estrutura necessária para
longas estadas

para renda e não tem tempo para administrar
de perto o seu empreendimento, mas busca

rentabilidade e a segurança de que seu imóvel
será

administrado

por

uma

empresa

com

tradição no mercado, que é o caso da Atlantica.

Nesse primeiro momento, a Atlantica está

lançando

quatro

marcas

de

studios

com

serviços, que oferecem uma gama completa
de soluções para incorporadoras, construtoras

e investidores do mercado de imóveis para

renda, são elas: m/ode, e/joy, u/rbit e e/pic.

Atlantica avança no
segmento de residenciais

A Atlantica Hotels International - maior

administradora multimarcas da América Latina
- dá sequência aos seus planos de ampliar sua

oferta para o mercado imobiliário brasileiro,

anunciando os primeiros empreendimentos

desenvolvidos e administrados pela nova
vertical, Atlantica Residences.

Com a expansão para essa nova vertical,

a partir de julho, a empresa, pioneira no Brasil
nesse segmento entre as administradoras
hoteleiras, passa a ser conhecida como

Atlantica Hospitality International, cobrindo
sua atuação nos segmentos de hotelaria e
residenciais com serviço.
e

Voltando a atenção para as incorporadoras
construtoras

de

empreendimentos

imobiliários, a Atlantica Residences estabelece

parcerias estratégicas para oferecer soluções
que

diferenciam

os

produtos

de

seus

parceiros e aumentam sua atratividade em

um mercado cada vez mais exigente. Assim,

apostam fortemente em um perfil de cliente
que, ao se hospedar, quer se sentir em casa

e pagar apenas pelos serviços que utilizar e

no investidor que é proprietário de imóveis
63

Mercado
Com projeto de interiores básico e funcional

foi o primeiro no Rio Grande do Sul a receber a

objetivo de atender um consumidor que busca

na prevenção contra o coronavírus. O SafeTravels

e metragem a partir de 16 m², o m/ode tem o
um custo-benefício mais atrativo. O e/joy, por
sua vez, é moderno, prático e atual e oferece

um residencial padrão (a partir de 21m²) com
interiores mais despojados. Já o u/rbit tem perfil

disruptivo ao oferecer um residencial padrão (a

chancela, fruto de um trabalho árduo no cuidado e
identifica empresas e destinos seguros que

aderiram a protocolos de segurança rígidos

contra a COVID-19, como hotéis, restaurantes,
cruzeiros e companhias aéreas.

Dentre os protocolos seguidos pela Master

partir de 21 m²), mas com uma estética mais

Hotéis

um público mais exigente, com studios de alto

dedetização com fumaça sanitizante, o uso

arrojada. E, por fim, o e/pic se propõe a atender
padrão, a partir de 25 m², que contemplam
mobiliário e design sofisticados, com elementos
de arte contemporânea.
Além

disso,

a

Atlantica

converte

empreendimentos que querem adotar o modelo
de residencial sob o endosso by Atlantica
Residences.

O

primeiro

empreendimento

convertido foi o Bela Cintra Stay by Atlantica

estão

o

funcionamento

das

áreas

comuns seguindo o distanciamento social, a
obrigatório de EPIs, como luvas e máscaras,

aos colaboradores, assim como a higienização

de objetos entregues aos hóspedes. Já para
os

hóspedes

suspeitos

da

que

apresentarem

COVID-19,

há

um

sintomas

protocolo

específico de isolamento, além do aviso às
autoridades sanitárias.

Residences, que passou a operar em abril e
está localizado estrategicamente próximo às
estações Consolação e Paulista do metrô e ao

maior centro comercial de São Paulo. Em junho,
a administradora anunciou o lançamento do
Moinhos Park by Atlantica Residences, que
fica em um dos bairros mais nobres de Porto

Alegre, em frente ao Parque Moinhos de Vento,
um dos mais famosos cartões postais da
capital gaúcha.

Fazzenda Park Hotel aposta em
shows temáticos

O empreendimento também vem ganhando

a preferência de famílias pela realização dos
shows apresentados pelos ‘Fazzendásticos’,
como são conhecidos o time da recreação,

que fazem parte de toda a produção, criando
roteiro, integrando o elenco e compondo as

músicas que são cantadas ao vivo em alguns

Master Porto Alegre é o 1º do
Estado com selo “SafeTravels”

espetáculos. Atualmente, os ‘Fazzendásticos’

SafeTravels, do WTTC, fórum mundial que tem

colaboradores de outros setores.

O Hotel Master Porto Alegre recebeu o selo

foco nos setores de viagens e turismo. O hotel

são compostos por funcionários próprios da
recreação do hotel, mas em apresentações
anteriores

já

houve

participações

de

Os shows são preparados seguindo um

calendário

de

ações

e

dialogam

com

a

programação de pacotes do hotel, sempre

inseridos no DNA do Fazzenda Park Hotel,
apresentando novidades a cada temporada.

Os enredos têm muito do universo infantil,

contando jornadas de muita diversão e alegria.
Tudo

com

muito

cuidado

para

transmitir

mensagens de otimismo, trabalho em equipe,
a importância de preservar e zelar pelo bem

do mundo e do próximo. As produções levam

de dois a quatro meses, podendo chegar
Selo outorgado ao empreendimento atesta as
boas práticas no combate a COVID-19
64

a

seis

meses

de

produção,

dependendo

da complexidade da obra. Os figurinos são
pensados

após

diversas

pesquisas

e

um

Mercado
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O Sítio do Pica-Pau Amarelo ganhou sua versão no Fazzenda Park Hotel

pensando na flexibilidade e versatilidade dos

Comfort Suites Oscar Freire
passa por conversão

dos artistas. Dessa forma, o hotel fomenta

a conversão da bandeira do Comfort Suites Oscar

Atualmente, o Fazzenda Park conta com

endosso da marca Quality Suites Oscar Freire.

compilado

de

ideias,

são

enviados

para

uma tecelã local para produzi-los, sempre

materiais para o bom desempenho e conforto
também a economia do entorno.
cinco

espetáculos

Palhaços,

Show

do

em

cartaz:

Gasparinho

Show

e

dos

amigos,

Sítio do Pica Pau Amarelo, Fazzenda Paraíso e

Fazzenda Ville. As preparações para o segundo
semestre

já

começaram.

Mayara

conta

que o hotel já tem duas apresentações em

desenvolvimento, sendo um musical infantil
com a aparição de diversos personagens de

conto de fadas e outro com a proposta de
trazer sósias de cantores com um viés mais
cômico para o público mais adulto.
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A Atlantica Hospitality International anunciou

Freire, em São Paulo, que passou a operar sob o
O empreendimento está localizado em uma

das áreas mais nobres da cidade, em um ponto
estratégico na zona Sul, no bairro do Jardins.

Segundo afirma a Gerente geral do Quality

Suites

Oscar

Freire,

Adrianna

Clarim,

“A

conversão da bandeira Comfort para Quality
estava em nossos planos desde 2020, mas

adiamos devido a pandemia. A marca já
é consolidada na região, atendendo bem

públicos com propósitos variados – turismo,
corporativo e área hospitalar. Essa mudança

Mercado

Fachada do Quality Suites Oscar Freire

valorizará a estrutura e a oferta de serviços do

Os serviços de catering e alimentação

empreendimento, sendo positiva tanto para os

ficam por conta do restaurante Le Jadys,

parceiros e investidores”. Adriana, que conta

oferecendo um menu da culinária brasileira na

nossos clientes, como também para os nossos

com mais de 18 anos de experiência na área,
está à frente da gestão da unidade há quase
dois anos.
O

empreendimento

apartamentos,

que

se

conta

com

destacam

140

que funciona nas dependências do hotel,

modalidade à la carte, tanto no almoço como

no jantar. O buffet de café da manhã é servido
como cortesia.

pelas

comodidades oferecidas - ar condicionado,
clientes que desejam um novo ambiente para

Vila Galé Hotéis celebra 20
anos de operações no Brasil

sauna e fitness center estão à disposição dos

mercado brasileiro, na sexta-feira, dia 9 de

da pandemia.

possui 37 hotéis (27 em Portugal e 10 no Brasil)

escrivaninha e Wi-Fi - sendo ideal para os

o home office. Nas áreas comuns, piscina,

hóspedes, mediante agendamento por conta
O Quality Suites Oscar Freire também possui

três salas de eventos, com capacidade máxima

de 50 pessoas em auditório, e uma estrutura
áudio visual para coffee break tanto no mezanino
quanto no jardim, em área com pergolado.

Para celebrar vinte anos de operações no

julho, o grupo hoteleiro português Vila Galé, que

lançou, além de um selo comemorativo, uma

campanha promocional que, a cada semana,
dará 20% de desconto para um dos hotéis Vila

Galé no Brasil. A oferta é válida para reservas
que utilizarem o promocode “20ANOSBRASIL”, e
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tiverem check-out em até 30 dias - a contar

este importante marco e pretendemos crescer

exemplo: na primeira semana (9 a 15 de julho),

sustentável e fortalecendo nossa posição no

do início da promoção do respectivo hotel. Por
reservas para o Vila Galé Eco Resort de Angra

que utilizarem o promocode “20ANOSBRASIL”, e

tiverem check-out até 9 de agosto, terão 20%
de desconto. Os hotéis em promoção serão

ainda

mais,

consolidando

uma

expansão

mercado brasileiro de hotelaria”, diz Jorge
Rebelo de Almeida, fundador e presidente do
Grupo Vila Galé.

O último hotel inaugurado foi o Vila Galé

divulgados nos perfis oficiais da Vila Galé no

Paulista, em agosto de 2020. Em outubro, a Vila

canais de comunicação.

E a próxima abertura já tem data marcada.

Instagram e Facebook, além do site e demais
O

selo

comemorativo

traz

cores

e

elementos que fazem referência ao pilar de
sustentabilidade da empresa, que cada vez

mais vem intensificando suas iniciativas em
prol do turismo sustentável, e ao turismo de

“sol e mar”, especialmente na região nordeste,

Galé completa 20 anos em território brasileiro.
Será o Vila Galé Alagoas, na praia do Carro

Quebrado, em julho de 2022. Um investimento
de R$ 150 milhões de reais que irá alavancar
o turismo e a economia local gerando 400
empregos diretos.

A Vila Galé avalia, também, a possibilidade

onde está concentrada a maior parte dos

de realizar um evento especial no dia 5 de

Em uma campanha transversal, a data será

de presença da marca no País.

empreendimentos

da

Vila

Galé

no

Brasil.

assinalada em todos os hotéis e resorts, tanto

outubro, data que marcará os exatos 20 anos

na programação esportiva e de entretenimento,
como no Satsanga SPA & Wellness, e até
empreendimentos no Brasil.

Wyndham Olímpia assume
gestão dos seus restaurantes

país foi o Vila Galé Fortaleza, em outubro de

maior hotel do Brasil, a Wyndham Hotels &

plano de expansão. “Somos a maior rede de

empreendimento localizado em Olímpia, a

mesmo nos bares e restaurantes de todos os
O primeiro empreendimento inaugurado no

2001. De lá para cá, a rede manteve um robusto
resorts no Brasil. Em 2019 tivemos 1,5 milhões
de dormidas, o que equivale a mais de 500 mil

hóspedes. Temos 3.180 quartos no País. Apesar
do cenário desafiador, estamos felizes com

Desde que assumiu a administração do

Resorts

vem

aprimorando

serviços

do

apenas 50min do aeroporto de São José do
Rio Preto, interior de São Paulo. Depois de

unificar seus produtos nos diversos canais de
distribuição, integrar a área de lazer, padronizar

Grupo português de hotéis Vila Galé celebra 20 anos de operação no Brasil
com novidades
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os serviços dentro dos standards internacionais

hospedagem

únicas e adotar o parcelamento em até 10

jantar há opções variadas de saladas, pratos

da rede, desenvolver campanhas comerciais
vezes sem juros, chegou a vez de investir na

reestruturação de seus restaurantes principais,

antes terceirizados. Com equipe própria e de

experiência internacional, o Wyndham Olímpia
Royal Hotels aposta na sua nova gastronomia
para encantar ainda mais seus hóspedes.

Além da operação 100% própria de dois

restaurantes que, juntos, têm capacidade para
atender até mil pessoas/por refeição, divididas
em quatro ambientes distintos e ventilados, o

com

pensão

completa

em

sistema de buffet, sendo que no almoço e no

quentes e sobremesas, além de bebidas não
alcoólicas como água, sucos e refrigerantes.

A política de cortesia para duas crianças de
até 12 anos, desde que hospedadas no mesmo
apartamento dos responsáveis ganha agora

um upgrade, pois as refeições das crianças
nos pacotes com meia pensão (café e jantar)
ou pensão completa (café+almoço+jantar)
também são gratuitas.

hotel também investirá na produção de alguns
alimentos, com destaque para a linha de

customização dos ambientes conforme a noite

Hilton e Porsche lançam estações
de recarga para carros elétricos

no buffet que a grande transformação acontece.

Hilton São Paulo Morumbi, em parceria com

hotel

de carregamento para carros elétricos. Cada

charcutaria. Identificação visual, uniformes e
temática já estão em desenvolvimento, mas é
Agora

com

passa

a

gastronomia

comercializar

própria,

pacotes

o

de

Os hotéis Hilton Barra Rio de Janeiro e

a Porsche, acabam de inaugurar estações

Wyndham Olímpia renovou sua gastronomia e agora oferece sistema de pensão completa
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Os pontos de recarga para veículos elétricos já
estão em operação nos hotéis Hilton São Paulo
Morumbi e Hilton Barra Rio de Janeiro

unidade conta com dois pontos de recarga de

11 kW destinados a veículos compatíveis com o
padrão tipo 2, que engloba grande parte dos
modelos disponíveis no País.

A oferta do serviço diferenciado é voltada

Rodrigo Galvão: “Democratizamos a venda do destino
Comandatuba para um maior número de agências de
viagens e OTAs”

ocupação.

“Democratizamos

Comandatuba

para

a

venda

um

do

aos hóspedes e a outros frequentadores da

destino

maior

Centro Empresarial Nações Unidas (Cenu),

o cuidado de não popularizar o destino, mas

Barra da Tijuca, na Cidade Maravilhosa, e do

número de agências de viagens e OTAs com

próximo à Marginal Pinheiros.

sim democratizar o acesso a um número maior

Fonseca,

de pessoas que tinham sonho em conhecer,

Brasil, “A Porsche investe globalmente para

comercializada em nosso site é repassada

melhor ecossistema de carregamento. É um

ainda mais nosso produto nas prateleiras

de recarga no Hilton São Paulo Morumbi e

o trabalho que esses parceiros fazem para

frequentados por nossos clientes e que agora

Galvão, Diretor comercial e de operações do

De

acordo

com

Rodrigo

especialista de E-Performance da Porsche

mas achavam inacessível. A mesma tarifa

que os clientes tenham sempre acesso ao

as agências que passaram a disponibilizar

grande avanço poder disponibilizar estações

de compras. Isso é uma forma de valorizar

Hilton Barra Rio de Janeiro, por serem locais

promover nosso destino”, destaca Rodrigo

estão aptos a receber os modelos eletrificados,

Transamerica Comandatuba Resort.

expansão da infraestrutura de recarga no

em 50% diretas no site e os outros 50% pelas

mapa das estações de recarga da marca em

atrapalha a venda direta. “O valor é o mesmo

o que reforça nosso compromisso com a

Segundo ele, as vendas estão distribuídas

Brasil”. No site da Porsche é possível acessar o

agências

e

OTAs

e

que

a

paridade

não

todo o Brasil.

das diárias, mas através de vendas em nosso

site, conseguimos alguns mimos aos hóspedes
em serviços extras que são pagos, como por
exemplo o uso do spa, passeios ou upgrade.

Transamerica Comandatuba
atinge 56% de taxa de
ocupação em julho
O

Transamerica

promoveu

uma

Comandatuba

série

de

No mês de julho estamos trabalhando com
diária de R$2.131,00, por um período mínimo de

uma semana por casal com diária all inclusive,

Resort

mudanças

de

aéreo e traslado incluso e duas crianças com
a hospedagem gratuita”, salienta Galvão.

reposicionamento, aplicou a paridade tarifária
com

agências

de

viagens,

operadoras

e

Acaba de fechar o mês de junho com 56%

Hot Beach Parque & Resorts está
com boa expectativa na retomada

subir e fechar o ano com 60% de taxa de

pós pandemia da COVID-19, que já é uma

OTAs e agora comemora bons resultados.
de taxa de ocupação e esse número deve
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realidade, o Hot Beach Parque & Resorts investe

E para atender a demanda gerada com

em novidades, aposta em ações de experiência

os

com Heber Garrido, Diretor de marketing e

um investimento de R$ 10 milhões. Ele vai

de marcas e expansão nacional. De acordo
vendas do Grupo Ferrasa, 70% dos clientes

chegam num raio de 200 km, mas a expectativa
é em breve ter 30% dos clientes vindo de várias

partes do Brasil. E para isso ele aposta numa

série de fatores. “Com a entrada em operação

do Hot Beach Suites Olímpia colocamos mais
um produto nas prateleiras das OTAs (agências
on line) e operadoras. Elas terão mais estoque
e aumento de inventário nosso e de terceiros,
pois em breve Olímpia terá novos meios de

hospedagens. Além da água termal que atrai

3 milhões de turistas ano, Olímpia é a capital
nacional do folclore e acredito que em breve
estará entre os 10 destinos mais visitados em

todo o País, pois é bem servida por malha
rodoviária e tem três aeroportos bem próximos

em breve terá aeroporto próprio para receber
voos internacionais”, destaca Garrido.

Segundo ele, o tripé de crescimento será

alimentação, cultura e entretenimento. “Em

razão das restrições aos grandes eventos, os

parques se tornaram relevantes para ativar
marcas e promover eventos de experiência. E

por isso fechamos parceria com marcas globais
como a Moet Chandon e Heineken para promover
eventos

de

experiências.

Vamos

promover

também alguns festivas gastronômicos, como
por exemplo com a presença de um mestre

cervejeiro que vai ensinar os hóspedes a fazer
sua própria cerveja e harmonizar com outros
pratos”, adianta Heber.

novos

leitos

e

a

retomada

do

setor

turístico, Garrido antecipa que está em curso
contemplar um novo espaço kids com três

piscinas, expansão da praia do parque Hot
Beach com piscina de ondas e uma nova

atração para evitar filas. Além disso, está a vila

que está sendo construída para oferecer opção

de lazer aos hóspedes dos hotéis do grupo
Ferrasa e os turistas que visitam Olímpia. “Esse
espaço será um marketplace com exposições,
lojas restaurantes e entretenimento e deverá

estar pronto até o final desse ano. Existe uma

grande demanda do que fazer em Olímpia após

as 18h00 e esse espaço vem suprir essa lacuna
oferecendo interação com toda a família com

muitas atrações culturais e folclóricas, assim
como

festivais

e

eventos

gastronômicos”,

completou Rafael Leite, Diretor de operações
do Grupo Ferrasa.

Golden Tulip Brasília Alvorada
promove festival de inverno ao
ar livre

Pensando na diversão de toda a família,

o hotel Golden Tulip Brasília Alvorada – da

rede Louvre Hotels Group - Brazil – promoveu

um festival de inverno ao ar livre, nos dias
24 e 25 de julho, com uma programação
especial. O evento aconteceu na piscina e
no jardim do hotel e contou com um menu
amplo

e

sofisticado,

com

a

temática

do

inverno como protagonista, com decoração,
lareiras e bistrôs em homenagem à estação.

O objetivo foi recepcionar os hóspedes com
múltiplas opções de serviços nesse período

que, apesar das baixas temperaturas, tem

dias ensolarados, com conforto e segurança,
seguindo

os

protocolos

de

prevenção

COVID-19, em contexto de pandemia.

à

O cardápio temático se iniciou com 150

rótulos de vinhos, bebida típica e bastante
apreciada na estação. Os pratos principais
serão estrelados por: Tábua de frios e queijos,

com parmesão, gorgonzola, queijo do reino,
Heber Garrido: “Estamos com um investimento em curso de
R$ 10 milhões para melhorar ainda mais nossa infraestrutura
e serviços”

peito de peru, salame, peperoni, uvas, morango
e azeitonas; fondue de queijo, servido no pão

italiano e acompanhado de isca de frango,
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No caso de estrangeiros oriundos dos países

do Mercosul, são aceitos, além do passaporte,
documentos de identidade. Lembrando que é

preciso que tenham foto para identificação
do hóspede. “A Rede de Hotéis Deville busca,

constantemente, estar alinhada às inovações
e tendências do mercado, sempre procurando

oferecer mais conforto e segurança a seus
hóspedes. Com a chegada dos documentos
eletrônicos, não poderia ser diferente. Além
de mais prática, evita a troca de documentos

físicos entre clientes e hóspedes, em especial,
neste

O evento foi ao ar livre e com forte preocupação aos
protocolos de segurança sanitária

momento

da

pandemia”,

explica

o

Diretor de Operações da Rede, José Mário

isca de filé, brócolis, batata bolinha e torradas;
fondue de chocolate, acompanhado de frutas
e marshmallow; burrata ao molho pesto e
tomate cereja e cesta de pães; e risoto de
gorgonzola com filé e redução de vinho.

Para os amantes de petiscos, o menu

apresentou: Dadinhos de tapioca com geleia
de cupuaçu; isca de peixe com maionese de

ervas; frango crocante com maionese da

casa; filé a palito com molho especial do chef,
acompanhado de torradas; e batatas fritas
com maionese de ervas. Aqueles que não
resistem a uma boa sobremesa poderão se
deliciar com sorvete de queijo com calda de

goiabada e pudim de leite. Água, suco, cerveja
e drinks também serão oferecidos.

Espíndola. Segundo ele, hoje, muitos clientes já

preferem utilizar documentos eletrônicos pela
praticidade. “Mas caso haja algum infortúnio,
como

roubo, perda

esquecimento
o

hóspede

dos

poderá

e

até

utilizar

complementa Espíndola.
Desde

2018,

documentação

a

eventualmente

documentos

ANAC

eletrônica

o

liberou
para

físicos,

eletrônico”,
o

uso

de

embarques

domésticos. “Sabemos que na aviação esse

procedimento já está sendo utilizado, mas, na

hotelaria, a Rede Deville, mais uma vez, será
inovadora, entre as redes hoteleiras”, afirma o
Diretor de Operações. Para crianças menores

de idade, a relação de documentos eletrônicos,
se restringe bastante e é seguido rigorosamente

o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Mas também são aceitos documentos físicos

como Certidão de Nascimento, desde que
esteja acompanhado do responsável.

Rede Deville inova e aceita
documento eletrônico para
check-in
Com

a

retomada

gradual

do

turismo

nacional, a Rede de Hotéis Deville apresenta
uma novidade: 100% dos hotéis passam a
aceitar

a

documentação

eletrônica

para

brasileiros adultos nas hospedagens. Após

ajustes dos processos internos e treinamento
das equipes de recepção, agora são aceitos
para brasileiros: a CNH-e - Carteira Nacional

de Habilitação Eletrônica, DNI - Documento
Nacional

de

Identificação

e

o

e-Título

-

Título de Eleitor Eletrônico. Para hóspedes
estrangeiros, o procedimento de apresentar o

passaporte físico, continua da mesma forma.
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José Mário Espíndola: “Hoje muitos clientes já preferem
utilizar documentos eletrônicos pela praticidade”
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Chef Luciano Boseggia assina
prato do Hotel Quebra Noz
O

empreendimento

que

é

uma

das

melhores referências de hospedagem de luxo
em Campos do Jordão (SP), promoveu no dia 3
de julho um almoço preparado pelo premiado
Chef

Luciano

Boseggia.

O

evento

seguiu

e risotto de morangos com nozes. Segundo

Boseggia a primeira inspiração foi a beleza
do lugar, “que é aconchegante e integrado
ao bosque de araucárias”. Em harmonia ao

quesito acolhedor, ele pensou em ingredientes
que pedem um bom vinho, assim reuniu
sabores marcantes e equilibrados entre si.

rigorosos protocolos de segurança sanitária e
reuniu um grupo seleto de convidados, como

de diretores do Hotel, Sidney e Andreia Isidro

Marriott São Paulo Airport lança
o novo Cardápio de Inverno

Osvaldo Julio, além de algumas autoridades

e dias da estação de inverno, o Marriott São

Marcelo Padovam.

novo cardápio sazonal de inverno - edição

clientes, empresários e gourmands. O casal
estavam presentes, além do Consultor hoteleiro

públicas como o Prefeito de Campos do Jordão

Eles puderam degustar um prato elaborado

por Boseggia que foi desafiado a criá-lo e que
trouxesse além do sabor, a valorização de

ingrediente regionais. Com isso, o talentoso
chef elaborou, com raiz da cozinha italiana e
prestigiando produtores e produto locais, o

Para marcar a entrada na nova estação

Paulo Airport Hotel, em Guarulhos, anuncia o

2021. Além do cardápio fixo e já tradicional do
Restaurante Café Deville, a partir do dia 21 de

junho até o dia 22 de setembro, uma exclusiva
opção sazonal estará disponível aos hóspedes
e clientes do hotel.

Pratos mais encorpados e elaborados, para

prato “Quebra Noz – Filet de Vitelo, com fonduta

assim esquentar e resgatar memórias afetivas

Acompanha pontas de aspargos all dente

sazonal é ainda mais especial, uma vez que

nos dias mais frios do ano. Esse cardápio

Foto: Anagrama

de Pecorino Romano, creme de Trufa Negra”.

O prato Quebra Noz – Filet de Vitelo, com fonduta de Pecorino Romano, creme de Trufa Negra acompanha pontas de
aspargos all dente e risotto de morangos com nozes
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flambadas com whisky e mel. O cardápio
sazonal, assim como o restaurante do hotel,

está disponível para hóspedes e passantes, de
segunda a segunda, das 11h00 às 22h00.

Grand Hyatt São Paulo promove
Festival do Raclette

Com a chegada da estação mais fria

do ano, o inverno, é comum o desejo das
pessoas por desfrutarem de uma gastronomia
mais

aconchegante

Pensando

em

e

repleta

proporcionar

um

de

sabor.

momento

gastronômico especial aos seus hóspedes e

uma hospedagem perfeita para aproveitarem

os dias gelados da capital paulista, o Grand
Hyatt São Paulo acaba de lançar o pacote
Inverno com Raclette, tradicional receita do
inverno europeu.

O destaque do pacote é o já tradicional

festival de Raclette, prato típico da região da

Suíça que consiste em aquecer o queijo de

mesmo nome e, à medida que derrete, raspar a
superfície sobre guarnições no prato. O queijo

tipo Raclette, servido no festival, é produzido
no
Novo cardápio traz pratos que harmonizam
com a estação mais fria do ano

em agosto, o hotel completa 20 anos de
cardápio

para

entrada:

Salada

Santa

Catarina

de

forma

e salame, picles de legumes orgânicos e pães

completa um aniversário mais que especial:

No

de

batatas cozidas, frios como presunto cru, copa

estará presente durante o ano que o hotel

tradição e hospitalidade em Guarulhos.

estado

artesanal, perfeito para ser acompanhado por

de

espinafre, couve-flor e tomate sweet grape

com mousse de queijo Gouda gratinado e
crispy de alho poró ou Creme de abóbora com

caseiros. O festival será servido no Restaurante

C, durante a as noites de sexta e sábado, até o
dia 11 de setembro.

Além disso, o pacote inclui hospedagem para

duas pessoas em apartamentos como o Grand
Room, com 41m², todos com design moderno e
sofisticado, ideal para os hóspedes usufruírem

da melhor forma o inverno. O café da manhã

carne seca servida no pão Italiano ou Sopa de
cebola servida no pão Italiano.

Para prato principal os eleitos foram: o

Medalhão de filé mignon com Polenta cremosa

ao molho de gorgonzola ou Cassoulet de peixe

com legumes e arroz branco ou Confit de coxa

de pato com purê de mandioquinha e shimeji
ao molho shoyu. E para fechar em grande
estilo, três deliciosas opções de sobremesa:

Torta quente de maçã com sorvete de creme,

ou Torta de Morango com coco e calda de
chocolate,
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ou

Pavlova

de

frutas

frescas

O queijo Raclette já é tradição no empreendimento
na estação mais fria do ano

Gastronomia
e estacionamento com valet para um veículo

em cheio um público exigente que preza por

usar todas as áreas comuns do hotel e desfrutar

proprietário,

também estão inclusos e os hóspedes podem
dos serviços oferecidos, como os tratamentos
relaxantes do Amanary SPA.

Vale ressaltar que o festival de Raclette

pode ser adquirido sem o pacote Inverno.

Etnia Casa Hotel (BA) cria
cardápio kosher e serviço de
eventos

Referência em hospitalidade de alto padrão

em Trancoso (BA) desde dezembro de 2001,
o selo Etnia consolida-se como um exclusivo

condo hotel – composto por seis charmosas

villas – que fica a apenas 5 minutos do famoso
Quadrado (point de restaurantes, galerias

de arte e boutiques) e a 15 minutos da praia.

Andre

Zanonato,

criação de um cardápio kosher.

anunciou

a

Todos os fornecedores de ingredientes têm

o selo de certificação kosher e o processo de

preparação das refeições é acompanhado de

perto por um mashguiach, profissional que

supervisiona todas as fases do processo de
elaboração das receitas na cozinha, fazendo
as vezes de auditor para garantir que toda a

produção seja kosher – ou seja, apropriada. “Já

queria ter incluído esse diferencial em nossos
serviços no final do ano passado, mas é algo

que demanda tempo e investimento, pois é
uma cozinha especialmente planejada e, assim
como ela, todos os utensílios ficam lacrados até

a utilização, pois são para consumo exclusivo
para hóspedes kosher”, diz Zanonato.

Quanto ao cardápio, são várias opções

entre pratos quentes e frios para o café da

Foto: T.Reines

Sempre à frente em inovações que agradam

privacidade e excelência em serviços, seu

O Etnia Casa Hotel acaba de lançar um cardápio kosher e sua própria divisão de eventos
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manhã, almoço ou jantar. Entretanto, para

estacionamento cortesia e música ao vivo.

solicitar com antecedência e, de preferência,

a onze anos pagam 50% do valor. A primeira

ter acesso a esse menu o hóspede deve
no momento da reserva, pois o mashguiach

chega ao hotel 24 horas antes. Zanonato ainda
esclarece que o valor do acompanhamento

deste profissional não está incluído na diária e
é cobrado separadamente.

Crianças até cinco anos não pagam, de seis

caipirinha é por conta da casa, as demais
bebidas são cobradas à parte.

A feijoada é servida sempre aos sábados, das

12h00 às 15h00, no Tom Espaço Gastronômico e

com reservas antecipadas. Quem quiser apreciar
esta iguaria do conforto de casa também pode
optar pelas opções de delivery e take away. O

Bourbon Curitiba Convention
Hotel oferece opções de
gastronomia para o inverno
da

A

Kibô

típica

culinária

feijoada

Japanese

e

japonesa
vão

os

pratos

preparados

aquecer

o

típicos

pelo

paladar

dos curitibanos nesse inverno. O Bourbon

Curitiba Hotel voltou a oferecer a tradicional
e premiada feijoada da casa que inclui buffet
completo,

acompanhamentos

variados,

Cantinho da Baiana com aperitivos, caipirinha
e

batidas,

sobremesas

típicas

brasileiras,

delivery é feito pela plataforma do iFood e via
What´sApp no telefone (41) 99252-6817.
Para

quem

prefere

a

gastronomia

internacional o Bourbon Curitiba Hotel traz

os sabores surpreendentes do Japão para
Curitiba em uma viagem sensorial, no Kibô

Japanese, que além dos tradicionais sushis,
sashimis e temakis também oferece pratos
típicos da culinária japonesa.

Nas entradas o destaque fica por conta

do Maguro Zuke, atum maturado com molho

de ostra, do Tartar Shake, salmão picado
com ovas de massagô, maionese picante e
crocante de batata e do Carpaccio de Wagyu,

finas lâminas de kobe beef com molho yakiniko
e pimenta sanshô.
Para

japonesa

valorizar
o

Kibô

ainda

mais

Japanese

a

culinária

aposta

em

ingredientes surpreendentes como as vieiras

e as famosas enguias, também conhecidas
como Unagui. A harmonização fica perfeita

com um saquê, bebida típica da região que
também ajuda a subir a temperatura corporal.

Para a sobremesa a experiência fica completa
com o Shizen Ke Ki, um bolo de arroz recheado

com feijão doce, terra de chocolate, frutas
frescas e geleia de morango.

Festival de Inverno do Tauá
conta com a presença da
Cacau Show

A Cacau Show marcou presença no Festival

de Inverno do Grupo Tauá de Hotéis, realizado

até o dia 31 de julho, em duas unidades do
Grupo de Resorts, em Atibaia (SP) e Alexânia
O Bourbon Curitiba volta a servir sua tradicional feijoada
nesse inverno
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(GO). A marca trouxe no cardápio sobremesas

incríveis disponibilizadas para os hóspedes
durante o evento.
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O Waffle em Tiras, um dos destaques do Festival de Inverno do Grupo Tauá

Aqueles que estiveram presentes na unidade

entre os destaques do inverno pratos à base de

com o lançamento Fondue, delicioso chocolate

capital catarinense chega à mesa fresquinho,

de Alexânia, em Goiás, puderam se deliciar

ao leite da marca com diversas opções de

frutas. Outra sobremesa destaque foi o Waffle
Tradicional, disponível nas versões coberta com

tainha. O peixe típico da temporada de frio na
graças aos lanços realizados nas praias da
Ilha diariamente pelos pescadores artesanais.

A iguaria pode ser degustada em cinco

chocolate e frutas ou em tira, com chocolate

formas

degustaram o tradicional Petit Gateau, uma

Folheada (com pirão de peixe), a Tainha na

ao leite. Por fim, os participantes também
das sobremesas favoritas do público.
os

Já na Unidade de Atibaia, em São Paulo,
visitantes

aproveitaram

as

mesmas

sobremesas, mas com o diferencial de contar

com os Gelatos da marca que também foram
servidos no local.

de

preparo,

servidas

sempre

no

almoço de sábado. Tem a Tainha com Massa

Cataplana (com camarão, risoto de agrião e

pirão de peixe) e a Tainha Assada Recheada
(com recheio de farofa de pinhão, arroz com
brócolis e pirão de camarão). Já para quem
preferir apenas petiscar, há tainha em postas
fritas e ova.

Hotel Jurerê Beach Village abre
restaurante de frutos do mar

O hotel Jurerê Beach Village, em Jurerê

Internacional (Florianópolis), está com uma
novidade para quem quer viajar e saborear

delícias à base de frutos do mar. É que foi

inaugurado o restaurante Harbor, que traz

A tainha é um dos destaques no novo
espaço gastronômico
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Nas sextas-feiras, o cardápio também é

de suas operações vem seguindo sua vocação

capeletti, canja de galinha, minestrone, creme de

ingredientes e de propostas inovadoras está

perfeito para enfrentar o frio: buffet de sopas com
abóbora, creme de mandioquinha, sopa de feijão

e caldo verde. E, aos sábados à tarde, a dica é
o café colonial com bebidas quentes e frias,

pães doces e salgados, pratos quentes, frios,
embutidos, bolos e tortas, geleias e muito mais.

Além de frutos do mar, há opções à base

de carne e aves. Para acompanhar, rótulos de

para a boa comida. A busca dos melhores
no DNA deste empreendimento e se comprova

pelos comentários positivos de seus hóspedes
frequentes. Prova disso é a oferta de seis

restaurantes temáticos e cinco bares distintos,

que renovam suas propostas gastronômicas
de modo a oferecer as melhores novidades.
Neste

cenário,

o

resort

vem

bebidas premium e drinks. O Harbor funciona das

promovendo

jantar e é aberto ao público em geral.

desenvolvida com a Mercearia do Francês,

7h00 às 23h00 para café da manhã, almoço e

atrativas,

iniciativas

sempre

caso

da

gastronômicas

recente

parceria

do grupo de restaurantes do empresário e
restaurateur Marcelo Fernandes,de São Paulo,

Transamerica Comandatuba
realiza ação com bistrô parisiense

que realizou dois jantares e um almoço entre os

reconhecida

preparos da cozinha francesa com toques de

O Transamerica Resort Comandatuba, cuja
gastronomia

está

entre

seus

principais pilares de qualidade, desde o início

dias 27 e 30 de julho. Capitaneados pelo Chef

José Luis Balon e com o apoio do Chef do resort
Domingos Borges, o almoço e jantares tiveram
brasilidade, insumos frescos e naturais.

Ação consistiu em dois jantares especiais e um almoço
78

Gastronomia

Radisson BLU São Paulo passa
a contar com os serviços do
restaurante D.O.K.

“É uma excelente opção para quem não quer sair

bairro paulistano do Itaim Bibi, acaba de firmar

sobre as novas tendências dos hóspedes impostas

O empreendimento padrão luxo, localizado no

parceria com o restaurante Daily Original Kitchen
– D.O.K., comandado pelo chef Gustavo Torres.

do hotel nas refeições e prefere aproveitar de um
espaço sofisticado, aconchegante e com ótimo
atendimento. Acreditamos que nossos clientes
se sentem mais seguros conosco”, declara Karen
pela crise sanitária que ainda exige cuidados.

De acordo com o chef Gustavo Torres, o menu a

“Precisávamos incrementar nossa gastronomia e

la carte do D.O.K. foi pensado para atender todos os

que agregasse ainda mais valor aos nossos

com toques de brasilidade, fazem com que os

fomos em busca de uma marca de restaurante
serviços e que já possuísse parcerias de sucesso
com redes hoteleiras internacionais”, afirma Karen
Stank, Gerente geral do Radisson BLU São Paulo.

Aberto ao público durante almoço e jantar,

perfis de hóspedes. “Nossas receitas internacionais,
brasileiros se sintam em casa e oferecemos aos

estrangeiros opções para que conheçam um pouco
dos nossos ingredientes locais”, afirma o chef.

o D.O.K. possui um ambiente amplo, onde são

servidos pratos da cozinha internacional, com
para até 150 pessoas, simultaneamente. O serviço

Tradicional bolito misto do grupo
Fasano chega ao Gero rio

service 24 horas, com um cardápio diferenciado.

Itália, principalmente na região Norte, o Bolito

ingredientes de alta qualidade, com atendimento

do restaurante inclui café da manhã e room

Receita típica dos almoços de domingo na

Esse é um dos pratos preparados pelo Chef Gustavo Torres
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O Bolito Misto chega ao Restaurante Gero para aquecer o inverno carioca

Misto chega ao Restaurante Gero para aquecer o

simples,

a tradição, no emblemático e imponente carrinho

tempo de cozimento, e é muito importante

inverno carioca. A pedida é servida como manda
que cruza o salão levando carnes e legumes até

a mesa do cliente, para que o prato seja montado

demanda

muito

cuidado,

respeitar isso”, comenta o chef Luigi Moressa.

No Gero, a pedida traz cotechino, músculo

e finalizado sob os olhares dos comensais.

e peito de boi, galinha caipira, bochecha de

prato segue a receita original da família Fasano,

além de batata, cenoura, cebolas e repolho.

Preparado pelo chef italiano Luigi Moressa, o
que há anos faz sucesso nos restaurantes do

Grupo. Entre seus fãs está, por exemplo, o chef
francês Daniel Boulud, que ficou fascinado ao
experimentá-lo no Parigi, em São Paulo, durante
sua última visita ao Brasil, em 2018.

O Bolito Misto é um rico cozido composto por

carnes bovina, suína e de ave, acompanhadas
por

vegetais.

Molhos

especiais

e

bem

condimentados finalizam dando um toque

especial. “É um prato clássico e aparentemente
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porém

paciência e precisão. Cada corte tem um

vitelo (guancetta) e língua de boi defumada,
Os molhos são salsa verde, cren (raiz forte
ralada

conservada

no

vinagre),

peará

(à

base de tutano e pimenta do reino, entre

outros ingredientes) e mostarda de cremona
(frutas cristalizadas com calda de mostarda).

Tudo devidamente acomodado no carrinho

comprado há mais de 25 anos em uma fábrica
especializada localizada em Milão. A sugestão
especial

será

servida

exclusivamente

nos

almoços de domingo, durante todo o inverno.
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Hotel de Gramado aposta
em estrutura sustentável e
produção de mel

discos de cria e deixa o mel pronto para o consumo.

uma produção de mel das abelhas mandaçaias.

o mel possui inúmeras propriedades benéficas

O Hotel Valle D’incanto, em Gramado, ganhou

São 25 casas dispostas entre as sombras das

árvores, que além de agregar um inegável charme
ao cenário também contribui com a produção do

Diferenciado e muito gostoso, pois possui uma
leve acidez que o torna menos enjoativo, ele tem

um tom opaco, textura cremosa e conquista os
paladares com notas cítricas de doçura. Além disso,

para a saúde com ação antioxidante, probiótica,
antimicrobiana e cicatrizante.

Bistrô do hotel e com os aspectos de sustentabilidade

da região. O público poderá ter essa experiência
doce sem se preocupar, já que a espécie nativa do

território brasileiro é mansa e inofensiva aos seres
humanos — pois não possui ferrão.

Rede Windsor Hoteis promove
arrecadação de agasalhos

Com o frio chegando, a solidariedade é, mais

Os hóspedes do Valle D’incanto, acompanhados

uma vez, uma das principais formas de contribuir

natural diretamente dos favos nas caixinhas de

vulnerabilidade social. Até o dia 28 de junho, a Rede

de um colaborador, podem provar essa delícia
mel. Uma experiência divertida e saborosa, que
não prejudica as abelhas e propicia um momento

de interação com esse inseto tão necessário para
o desenvolvimento de todo o ecossistema. Mais do
que a experiência direta, os hóspedes e o público

também podem provar o mel nas receitas do café

da manhã do hotel, como bolinho integral de mel,
bolo de mel em colmeia e a cestinha de granola
com iogurte natural e mel.

para o bem-estar das pessoas em situação de
Windsor Hoteis promoveu a campanha do agasalho,
que consistiu na arrecadação de itens para

beneficiar pessoas atendidas por instituições do
Rio de Janeiro e de Brasília. Na Cidade Maravilhosa,
os pontos de arrecadação foram os hotéis Windsor

Barra, Windsor Leme e Windsor Florida. Já na capital

federal, as doações foram entregues no Windsor
Brasilia e Windsor Plaza Brasília.

No Rio, a campanha beneficiou moradores da

Nos apiários é possível observar que os ninhos

Comunidade Santa Marta, por meio da Escola

o que consegue preservar a temperatura dos

pela Rede Windsor, que consiste em ofertar aulas

são envolvidos por um invólucro de cera e própolis,

de Artes do Spanta, um dos projetos apoiados

Valle D’incanto Hotel apresentou ao público iniciativa que permite experiência com apiários de abelhas
81

Responsabilidade

Socioambiental

Hotéis da rede Windsor arrecadaram
agasalhos em Brasília e no Rio de Janeiro

de instrumentos musicais e artes cênicas para

Campanha filantrópica em parceria com prefeitura de
Gaspar já arrecadou mais de 550 peças

do hotel, é a primeira ação filantrópica realizada
pelo Fazzenda e deve seguir nos próximos anos.

crianças e adolescentes da localidade. Essa já é

a quarta campanha que a Rede faz em parceria
com a ONG, nas três primeiras edições, focadas na

arrecadação de alimentos e materiais de higiene
pessoal, a empresa conseguiu doar quase mil itens.
Em Brasília, a Rede Windsor, realizou a primeira

campanha de arrecadação em parceria com o

Lar de São José, entidade que acolhe 70 crianças e

adolescentes, vítimas de exploração, maus tratos e
violência doméstica. A ONG atua em parceria com

a Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal e
Conselhos Tutelares, proporcionando atendimento
integral e encaminhamentos nas áreas de saúde,
educação e lazer.

Hoteleiros e empresários de Porto
de Galinhas promovem ação da
campanha Unidos pela Vacina

A quarta-feira, 30 de junho, ficou marcada

em Porto de Galinhas por mais uma importante
ação do movimento Unidos Pela Vacina (UPV).
Com o empenho do Grupo Mulheres do Brasil e da
Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas (AHPG),

foi possível arrecadar significativas doações dos
principais hotéis do destino e de outras empresas para

juntamente com a Associação Rodas da Liberdade,

fazerem a diferença na vida das pessoas e darem
condições ao município de agilizar a imunização, por

meio do fornecimento de materiais e equipamentos

Fazzenda Park Hotel promove
campanha do agasalho

O Fazzenda Park Hotel, que é considerado

um dos maiores hotéis fazenda do País, fez sua
primeira

entrega

de

agasalhos

à

que possibilitem acelerar a vacinação em Ipojuca.

A lista de materiais doados reúne computadores,

tablets, pontos de internet, condicionadores de ar,

refrigeradores, freezer, câmara fria, caixas térmicas,

prefeitura

de Gaspar. Foram mais de 550 peças entre
cobertores, agasalhos e roupas de inverno, que

serão repassadas para instituições carentes da

região que cuidam de jovens e crianças, como a
Comunidade Terapêutica Desafio Jovem Monte

das Oliveiras, Novo Rumo e Casa de Recuperação
e Jovens Livres.

A campanha do agasalho realizada em parceria

com a prefeitura, que seguiu até dia 31 de julho
com sua caixa de coleta localizada na recepção
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A cerimônia de entrega das doações contou com a
presença de importantes lideranças da prefeitura,
do empresariado e da hotelaria de Porto de Galinhas
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materiais de higiene e limpeza, papéis, mesas,
cadeiras, luvas, máscaras e outros.

Não é a primeira vez que Porto de Galinhas faz

ações de solidariedade no destino. Somente no ano

passado, o Trade Turístico local doou mais de 165 mil

responsável

pela

distribuição.

Também

fazem

parte da Campanha do Agasalho 2021 as seguintes
empresas da região: Berton Lick & Mendes Advocacia

e Centro Universitário Avantis - Uniavan Polo Itapema.

quilos de alimentos para as famílias que sobrevivem

do turismo local, as quais foram diretamente
afetados pela pandemia. Neste ano, mais de três

mil famílias já foram ajudadas com a doação de 50
toneladas de alimentos.

Grupo La Torre será carbono
zero até 2022

As evidentes mudanças climáticas criadas pelo

O movimento Unidos pela Vacina já reúne, em todo

aquecimento global reforçam todos os dias o quanto

artistas, atletas, cientistas, representantes de entidades

impactar positivamente o ambiente que vivemos.

o País, mais de três mil pessoas entre empresários,

setoriais, instituições, associações, comunidade e

ONGs, ligadas por um único propósito: tornar viável
vacinar todos os brasileiros até setembro de 2021.

é urgente tomar uma atitude rápida e eficiente para
Dessa forma, o compromisso do La Torre é se tornar

uma empresa CARBONO ZERO até 2022, reduzindo e
compensando a emissão de carbono, através da
criação de uma balança ecológica.

Para atingir essa finalidade, o Grupo La Torre lança

Itapema Beach Resorts by
Nobile arrecada agasalhos

o PSC – Plano de Sustentabilidade Circular, com

localizado num dos cartões-postais do litoral

de ser uma empresa carbono zero.

O Itapema Beach Resorts By Nobile, que está

catarinense, em parceria com o Rotaract Club

quatros pilares de transformação: Digital, Ambiental,

Social e da Experiência. Cada grupo é composto de

metas e ações monitoradas para alcançar o objetivo
O processo que já está em andamento, envolve

Itapema, promoveu a Campanha do Agasalho 2021

parceiros como a Moss Earth, primeiro ativo verde

de coleta de casacos, roupas, calçados e cobertores.

pegada de carbono, a Eco Life, uma empresa de

durante toda a temporada de inverno, sendo ponto
Com o slogan “Se não precisar mais, doe!”,

o objetivo da campanha foi a mobilização de
hóspedes, passantes e colaboradores a realizarem
um ato de solidariedade por meio de doações a

pessoas em situação de vulnerabilidade e precisam
de acolhimento socioassistencial na região. Foram

dois pontos de coleta no Itapema Beach Resorts By

digital brasileiro, que permite a compensação da
reciclagem certificada e o Ecocircuito, responsável

pelos biodigestores que vão transformar os resíduos
orgânicos. Além disso, o Grupo está avaliando toda
a cadeia atual de fornecedores e parceiros, para

estabelecer um ecossistema comercial, que tenha o
mesmo objetivo de sustentabilidade.

O Novo La Torre adotou um modelo de governança

Nobile, complexo turístico que engloba o hotel e o

inspirado pelos ODS (Objetivos de Desenvolvimentos

que abriga um mix de lojas e restaurantes.

Reduzir, Recusar e Reciclar), pensando sempre em

Plaza Boulevard, uma rua coberta de Santa Catarina
Ao final da campanha, os itens foram entregues

ao Rotaract Club Itapema, grupo que atua em prol

Sustentáveis) e pelos 5 R’s (Repensar, Reutilizar,
contribuir com um futuro melhor.

do desenvolvimento de projetos sociais e que ficou

A campanha do agasalho do Itapema Beach Resorts
by Nobile foi um sucesso

O CEO do Grupo La Torre, Luigi Rotunno, ladeado por
outros membros da direção
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Negócios

nos ajudará a ter ainda mais empatia com

os profissionais da hotelaria. Com certeza, os
resultados serão incríveis”, ressalta Matheus
Quincozes, CEO da Empresa.

Altenburg recebe mais um
certificado de energia renovável
Os

certificados

de

Energia

Renovável

(REC’s) são uma ferramenta para documentar

o consumo de eletricidade a partir de fontes de
energia renováveis. Os REC’s são reconhecidos
pelas diretrizes para a verificação de emissões
Diego Garcia conta com muita experiência na área de
vendas e atuação em grandes redes

empresa

com

forte

atuação

ambiente e é uma das premissas da empresa.

A sustentabilidade tem sido pauta de muitos

no

desenvolvimento de tecnologia para hotelaria,
tem um novo líder para o seu time de vendas.

Diego Garcia acaba de assumir o cargo de
Gerente Comercial na empresa e traz a sua
imensa bagagem profissional para reforçar
o

propósito

futuro

da

da

instituição

hospitalidade.

de

Com

construir

32

anos,

o

o

profissional formado em Turismo e com MBA
em vendas e marketing pela Universidade

Anhembi Morumbi, possui vasta experiência
no segmento, somando mais de 12 anos de
atuação em grandes redes hoteleiras.
Marcam

o

seu

currículo

profissional,

empresa catarinense que está há 99 anos
no mercado têxtil, se preocupa com o meio

Vega I.T. contrata Diego Garcia
como novo Gerente Comercial
A

de Gases de Efeito Estufa (GEE). A Altenburg,

a

debates na nossa sociedade. Diante desse
debate, a empresa comemora a conquista
pelo segundo ano consecutivo do certificado
Comerc Sinerconsult 2021.

A marca busca sempre construir um legado

e sensibilizar os consumidores para que não
fechem os olhos para o que está acontecendo
no mundo. Muito pelo contrário, a Altenburg
trabalha sempre na transformação interna,
conscientizando os colaboradores que para

ter mais saúde e bem-estar é preciso se
aproximar de projetos sustentáveis tanto para

melhorar o ambiente de trabalho quanto a
sociedade ao redor.

passagem por renomadas redes hoteleiras
como Blue Tree Hotels e BHG - Brazil Hospitality

Group. Nos últimos quatro anos, dedicouse ao cargo de Diretor Nacional de Vendas

na Nóbile Hotéis. Sobre o novo desafio, Diego
afirmou: “Sou um profissional apaixonado por
cada minuto do meu trabalho. Acredito que o
segredo de qualquer negócio, sempre serão
as pessoas certas nos lugares certos, fazendo

aquilo que amam e com comprometimento

em entregar os resultados necessários para
todas as partes.”
A

chegada

do

novo

integrante,

trouxe

grande animação e expectativas à equipe da

Vega I.T. “Estamos muito felizes com a chegada
do Diego. Ele possui uma bagagem extrema

na outra ponta, como hoteleiro, e essa visão
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Certificado da Altenburg, outorgado em reconhecimento
de práticas sustentáveis
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O Disneyland Hotel, em Paris, que já passa por reformas

Disneyland Hotel (Paris) passa
por reforma

A opção de hospedagem mais luxuosa

da Disney Paris, o Disneyland Hotel, já está
passando por uma reforma completa, que

visa trazer a temática real para todas as
acomodações do imenso prédio. A reforma

é considerada ambiciosa e ousada, já que

o próprio térreo do prédio é a entrada para
o parque e sua estrutura é uma grandiosa
atração,

até

mesmo

para

hospedados em outro lugar.
O

carro-chefe

dos

os

hotéis

que

estão

localizados

dentro do resort possui quase 500 quartos, e
todos eles serão reformados para receber o
tema das principais princesas do Walt Disney
Animation

Studios.

Antes,

as

princesas

já

estavam presentes na decoração, mas não em

todos os quartos. As categorias que definiam

para o parque, sala de estar, cozinha, banheira

de hidromassagem e acomodação para, no
máximo, duas pessoas.

Com as novas alterações, as suítes devem

ornar ainda mais com a arquitetura vitoriana
do prédio cor-de-rosa e seu jardim inglês,
com flores e moitas que formam o rosto do

Mickey e outros adornos, uma clara referência

a palácios dos anos 1890 e a outros hotéis de

luxo clássicos, como o Del Coronado, em San
Diego, na Califórnia.

AMResorts anuncia resort em
Playa del Carmen
Com

inauguração

prevista

para

1°

de

dezembro de 2021, os resorts Secrets Moxché
Playa del Carmen e Secrets Impression Moxché

Playa del Carmen oferecerão comodidades

espaço, nível de luxo e decoração serão: suíte
Junior, a mais simples das opções, com uma
cama de casal e um sofá-cama com espaço
para duas pessoas; suíte Tinker Bell, também

para quatro pessoas; Walt’s Apartment, que
oferece

a

mesma

quantidade

de

camas;

suíte Cinderella, equivalente à suíte Vicepresidencial, com vista para o parque, porém

apenas para duas pessoas; e o quarto Sleeping
Beauty (“Bela Adormecida”, em português)
– a suíte Presidencial que contava com vista

Os resorts da marca Secrets da AMResorts são
conhecidos pelo design sofisticado e pelo conceito
Unlimited Luxury, com tudo incluído
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luxuosas em uma bela praia de areia branca no

combina o estilo vibrante e cosmopolita da

del Carmen contará com 485 acomodações,

energia de Nova York.

coração da Riviera Maya. O Secrets Moxché Playa

incluindo as referentes à categoria Preferred

marca com a localização que melhor traduz a

Situado na 39th Street, entre as 8ª e 9ª

Club. Já o Secrets Impression Moxché Playa

Avenidas, o novo Pestana CR7 Times Square

conceito Impression para a marca Secrets. O

urbanos e de negócios. A minutos das principais

del Carmen apresenta o requintado e único
conceito Impression dá um novo significado às

férias Unlimited-Luxury® com luxuosas suítes e

extravagantes vilas à beira-mar, além de uma
experiência mais privativa e personalizada
para viajantes exigentes que procuram o mais
alto nível de luxo e serviço incomparável. O

tem uma localização ideal para os viajantes
atrações turísticas, grandes lojas, restaurantes

e teatros da cidade, fica igualmente perto do
novo bairro do momento, o Hudson Yards, e
das sedes e centros de negócio, como o New
York Convention Center (Javits Center).

Os seus 176 apartamentos são modernos

Secrets Impression Moxché Playa del Carmen

e eficientes, com máximo aproveitamento de

abrangendo 198 suítes deslumbrantes com

o Rio Hudson, e todos contam com detalhes

apresenta um design contemporâneo único,
serviços e comodidades de última geração. A
maioria de suas suítes oferecem vistas para o

Mar do Caribe e da ilha de Cozumel no horizonte.

espaço. Alguns oferecem varanda e vista para

divertidos inspirados no espírito da marca e
oferecem serviços digitais de última geração,
com WiFi de alta velocidade. O Seven Bar &

Restaurant divide-se entre o moderno bar

no lobby e o restaurante, com pátio exterior.

Pestana CR7 Times Square abre
em ‘soft opening’

Abertos aos hóspedes e à comunidade, contam

atrações de Manhattan e do Hudson Yards,

Center

A poucos minutos a pé das principais

novo pólo cultural e comercial no West Side, o
primeiro Pestana CR7 Lifestyle Hotels nos EUA

com uma variada oferta de comidas e bebidas
saudáveis e prometem tornar-se no novo

ponto de encontro trendy do bairro. O Fitness
inclui

os

equipamentos

para manter a forma durante a estadia e,
para poder usufruir de tudo o que a Big Apple

Fachada do novo Pestana CR7 Times Square, em Nova York (Estados Unidos)
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proporciona, a receção do Pestana CR7 Times

Hotel Wing) foi adicionado junto aos aposentos

O design de interiores do Pestana CR7 Times

privilegiada entre o Monte Etna, as águas azuis

Square mantém-se aberta 24 horas por dia.

Square é clean e contemporâneo, criando
ambientes

divertidos

para

descontrair

ou

trabalhar. Com assinatura do atelier nova
iorquino VLDG Inc., integra várias referências
à marca e localização: o padrão da bola de

futebol inspira a instalação de luz do hall; o

brilho e movimento de Times Square replicase
através de espelhos, como numa plateia de

desporto ou espetáculo da Broadway; uma
evocação

moderna

ao

azulejo

português

integra o lobby pela mão da artista plástica

na antiga ala do convento. Ocupa uma posição
do mar Jônico e a belíssima costa da Sicília.
O novo hotel tem apenas 111 quartos e suítes,

o clima é intimista, como se hospedar na casa

de um amigo na costa italiana. Ao todo, 19
suítes contam com piscina privativa e todos os

terraços são revestidos de vidro para privilegiar
a paisagem. A Royal Suite é a acomodação

mais desejada, com acesso a um amplo terraço

com piscina e vista para o Monte Etna, o Teatro
Grego de Taormina e o mar.

radicada em Brooklyn, Ai Campbell; e uma
citação de CR7 inspira os hóspedes e clientes,

Naladhu Private Island fecha
para reforma

Four Seasons inaugura o lendário
San Domenico Palace na Sicília

particular nas Maldivas, fechou suas portas por

um novo padrão de serviços e experiências

em todas as áreas públicas e acomodações

no restaurante Seven.

O resort de luxo exclusivo em uma ilha

Um ícone na costa italiana é reaberto com

criadas pelo Four Seasons. O empreendimento
ocupa um convento dominicano do século

14 e foi inaugurado em 1896 quando um novo
edifício em estilo liberty italiano (hoje o Grand

seis meses para uma reforma completa e deve

ser relançado em novembro de 2021 com um
novo visual deslumbrante. A reforma será total

e a casa com dois quartos e piscina, será
inaugurada com sua própria praia privativa

de 20 m. A ilha está localizada à beira de uma
lagoa intocada no Atol de Malé Sul, a apenas

O hotel Ocupa uma posição privilegiada entre o Monte Etna, as águas azuis do mar Jônico e a belíssima costa da Sicília
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Com apenas 20 casas, o Naladhu oferece isolamento completo para hóspedes exigentes que buscam o máximo de privacidade

30 minutos de lancha de luxo do Aeroporto
Internacional de Malé.

Com apenas 20 casas, o Naladhu oferece

uma reforma completa e receberão um visual
totalmente novo.

isolamento completo para hóspedes exigentes

que buscam o máximo de privacidade. O
Yuji Yamazaki de Nova York, com novos móveis

Nickelodeon Hotels & Resorts entra
em operação na Riviera Maya

mais clara, criando uma aparência colonial

Tartarugas Ninja e Patrulha Canina, podem se

se concentrou em maximizar o número de

& Resorts acaba de colocar em operação o

resort está sendo repaginado pelo estúdio de
refinados e elegantes e uma paleta de cores
moderna

do

Sudeste

Asiático.

Yamazaki

espaços dentro das villas privadas onde os

hóspedes podem ter um momento de pausa,
de áreas à beira-mar para o tomar café da

manhã a coquetéis antes do jantar no deck
com vistas para a piscina. O restaurante, o bar,

a adega e a academia também passarão por
88

Os Fãs de Bob Esponja, Dora a Aventureira,

preparar: O Grupo Lomas com Karisma Hotels
Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya. As

famílias podem reservar sua acomodação no
primeiro Nickelodeon Resort do México, que
terá uma das maiores atrações aquáticas do

país, para desfrutar da melhor experiência

de férias premium com o tema do incrível
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A Pineapple Suite é a favorita dos fãs do Bob Esponja

mundo da imaginação da Nickelodeon. O
empreendimento conta com 280 suítes com
piscina e vista para o mar, incorporando

algumas

com

terraços

que

proporcionam

vistas privilegiadas para o mar Mediterrâneo.

O novo espaço convida visitantes de todas

amenidades e muito espaço para uma família

as idades para aproveitar ao máximo a orla

completos em cada suíte, bem como elementos

ou

de até cinco pessoas, com dois banheiros

de design lúdicos, incluindo peças de arte
e móveis inspirados nas cores icônicas dos

personagens principais. A propriedade possui

quatro suítes exclusivas, localizadas em sua

cobertura, como a “Pineapple Suite”, favorita

dos fãs do Bob Esponja, e a “Ninja Turtles

Lair Suite”, dedicada a esses heróis verdes e
cativantes e dois Big Kahuna.

da praia de Le Larvotto, seja para o mergulho
banho

de

sol.

O

local

também

está

totalmente adaptado para atender pessoas
com deficiência ou mobilidade reduzida. A
renovação completa da área será concluída

no início de 2022 pelo arquiteto italiano Renzo

Piano e tem por objetivo tornar a praia de
Le Larvotto e o seu entorno em ambientes
públicos acessíveis e de alta qualidade.

Principado de Mônaco tem
um novo complexo turístico à
beira-mar

A área no entorno da praia de Le Larvotto foi

totalmente revitalizada para receber residentes
e visitantes interessados em vivenciar uma

autêntica experiência monegasca. Inaugurado

pelo Príncipe Albert II no início de julho, o
complexo de 15 mil m2 conta agora com uma
praia mais larga, um calçadão amplo para

caminhadas e ginástica, 1 km de pista para

percursos de bicicleta, uma escola de mergulho
e inúmeras lojas e restaurantes à beira-mar,

O novo espaço convida visitantes de todas as idades para
aproveitar ao máximo a orla da praia de Le Larvotto
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Modernização
se tornou ainda mais aconchegante, passando
a

se

chamar

Mercure

Rio

Boutique

Hotel

Copacabana. As unidades da marca Mercure

são um portal para um destino único, onde
a equipe tem grande conhecimento sobre a

cidade e cada detalhe da decoração conta uma
história sobre a região e sua herança cultural.

Localizado em um dos cartões postais do

Rio de Janeiro, o prédio histórico, de 1937, foi

reformado, contando com a assinatura de

arquitetos renomados. O projeto de interiores

foi desenvolvido pelo Studio Melina Romano
Com um espaço integrado, o Natur possui uma sala para
descanso, com a piscina aquecida de seixo preto ao ar livre

e teve como inspiração a moda carioca e a

tropicalidade. Para isso, foram usados elementos

naturais, objetos curvos e que remetam à

Hotel Ort de Campos do Jordão
inaugura o Natur

biodiversidade do Rio de Janeiro, como é o

montanhas de Campos do Jordão, inaugurou

de costelas de adão.

O Hotel Ort, complexo de luxo localizado nas

no mês de julho o Natur, espaço de relaxamento,

caso do jardim vertical de papel, no lobby do

hotel, criado com 2.100 folhas de papel couchê
coloridas no formato de folhas de bananeira e

Já para os 119 quartos, o conceito apresenta

meditação, coberto com piscina aquecida ao ar

uma

fechada destinado a proporcionar uma experiência

com varanda, a grande maioria com vista para

livre, em um ambiente de natureza com vegetação
de bem-estar exclusiva para adultos.

Com um espaço integrado, o Natur possui

uma

sala

para

descanso,

com

a

piscina

aquecida de seixo preto ao ar livre, e o deck

de madeira. O ambiente foi pensado em cada

detalhe para promover momentos de leveza

e serenidade, desde a posição dos sofás, até
a iluminação reconfortante. Entre as opções
de atividades oferecidas estão as aulas de

yoga e meditação, que podem ser realizadas
individualmente, em casal ou pequenos grupos
mediante a agendamento prévio.

O ambiente funciona full time e permite

apenas

a

entrada

de

hóspedes

adultos.

Proporcionando uma experiência única que

decoração

descontraída,

colorida

confortável, incluindo opções de apartamentos
o azul do mar de Copacabana. Além disso, o

hotel também oferece duas suítes no rooftop,
com varanda debruçada sobre o mar e uma
vista deslumbrante da orla.

“O Rio de Janeiro

é um estado muito importante para a Accor,

que conta com 36 hotéis em network e um em
construção,

totalizando,

aproximadamente,

7.000 quartos. Por isso, estamos muito felizes
em poder reabrir o Mercure Copacabana, agora

totalmente renovado e com um novo conceito
de boutique, focando no mercado de lazer, que

está cada vez mais demandado, principalmente

o turismo regional”, afirma Olivier Hick, COO das
marcas econômicas e midscale Accor Brasil.

já está inclusa no pacote da diária do hotel, o

Natur pode ser reservado para eventos, grupos
de amigos ou para um momento a dois.

Mercure Copacabana passou
por uma ampla modernização

O empreendimento reabriu suas portas no

mês de julho totalmente repaginado com um

novo conceito de hotel boutique. Incluindo
design inovador e decoração moderna, o hotel
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Os apartamentos apresentam uma decoração
descontraída, colorida e confortável

Vacation

Gran Paradiso Resort abre sala
de vendas

Em construção em Campos do Jordão (SP), o

Gran Paradiso Resort abriu a sala de vendas no final

de maio, na Vila Capivari (Campos do Jordão). São

entre outros itens que farão deste empreendimento o

diferencial na região e 3.718 frações imobiliárias. O VGV

- Valor Geral de Vendas deve alcançar R$ 200 milhões.

Club e Multipropriedade, para que o cliente se sinta

Transamerica Comandatuba
Resort inaugurou sala de
vendas timeshare

afiliado da RCI. Para Luciano Dutra, sócio da Somah

no mês de julho a sala de vendas e apresentou a

oito consultores treinados pela ASC – Amano Sales
Consulting, consultoria especializada em Vacation

acolhido e possa iniciar sua experiência em mais um
Construção e Incorporação, empresa que lançou o

Gran Paradiso Campos do Jordão Resort, o momento
para a abertura da sala de vendas não poderia ser
melhor. “Escolhemos o momento ideal para lançar
o nosso projeto porque o turismo está voltando a se

movimentar e a temporada de inverno de Campos do
Jordão sempre tem grande demanda, com certeza
a nossa expectativa é de grande sucesso devido ao

grande diferencial que nosso projeto vem a oferecer”,
observa Dutra.

O primeiro produto disponível na sala de vendas é

o de duas semanas de hospedagem. Na sequência,
virão outros assim com uma segunda sala de
vendas no Shopping Pamplona, em São Paulo (SP).

O empreendimento está afiliação à RCI e com
inauguração prevista para dezembro de 2025. Contará

com 130 apartamentos, 13 bangalôs em categoria
superior, uma ampla infraestrutura sob o terreno de

23.000m², piscinas, boliche, restaurantes, salas de
jogos, sala de estar, salas de tv e lareiras, salão de
beleza, conveniência, cinema, casa da árvore, horta,

O Transamerica Resort Comandantuba inaugurou

equipe do Premium Vacations. Esse conceito de

férias compartilhadas foi lançado em dezembro do

ano passado visando oferecer ainda mais conforto,
comodidade e benefícios exclusivos para os hóspedes.

A sala está situada no lobby, área considerada

estratégica pelo resort para atrair ainda mais a
atenção dos hóspedes. O espaço foi projetado para
que o cliente tenha uma experiência completa na
apresentação do produto.

Desde o início das vendas, em dezembro, o resort já

comercializou mais de 40 milhões de pontos.

Quem fez a implantação dessa sala de vendas

e o treinamento da equipe foi a CLM Consultoria,

conduzida por Clovis Meloque e graças a afiliação com
a RCI, o resort baiano pode comercializar os contratos

de timeshare com pontos trocados em mais de 4.300
hotéis filiados à rede RCI em todo o mundo. “Estamos

muito felizes com a afiliação de um empreendimento

como esse, pois vai agregar muito ao nosso portfólio
de produtos premium. Trabalhamos muitos anos para
concretizar esse objetivo e ao contrário que muitos

pensam, a afiliação de um hotel desse porte não
acontece em poucos meses, mas foi no momento

certo. Estamos muito felizes em ver a entrega do
produto que é excelente, o cuidado com o cliente e a
tematização da sala de vendas”, destaca Fabiana.

A sala de vendas do Gran
Paradiso Resort

Placa
de
afialiação
do
Transamerica
Comandatuba a RCI entregue pela Head na
América do Sul, Fabiana Leite
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Jurema Águas Quentes contrata Willian
Lopes como novo Gerente de Contas

Willian Lopes é o novo Gerente de contas do Jurema Águas Quentes. Com

amplo e relevante conhecimento em Vendas na hotelaria, conquistado ao

longo dos mais de dez anos de experiência, o executivo tem como principal

objetivo expandir a abrangência de atuação comercial do grupo de forma

eficaz, além de construir pontes de diálogos entre o complexo e o trade.
E ainda buscará negociações com foco em especial para as viagens
rodoviárias e à volta dos eventos de incentivo.

Lopes passou por grandes redes de hotéis e resorts, como Atlântica

Hotel, Nóbile Hotéis, e atuou no desenvolvimento comercial e marketing
de um projeto 5 estrelas de Curitiba. De acordo com o executivo, uma das
metas para o Jurema Águas Quentes é proporcionar um atendimento mais
Willian Lopes

humanizado e próximo das agências de viagens e guias. Outro ponto de

destaque será o trabalho de expansão da equipe comercial em regiões
estratégicas como interior de São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Red Roof Inn Jundiaí anuncia nova Gerente
geral

Administrado pelo Grupo Nobile Hotels & Resorts, que detém

acordo exclusivo de máster franquia com a Red Roof, gigante da
hotelaria mundial, o Red Roof Inn Jundiaí anuncia a contratação

de Carolina Marques como a nova Gerente geral. Com mais de
20 anos de experiência no mercado, Carolina teve passagens em
multinacionais no Brasil e exterior nos segmentos de aviação,
serviços, educação e hotelaria.

Carolina Marques

Hotel Transamérica Berrini tem novo
Gerente para área de A&B

Para o comando da sua área de alimentos e bebidas,

a unidade Berrini da rede Transamerica Hospitaly Group,

apresentou o consultor gastronômico e administrador,
Gleider Nascimento, mais conhecido como Chef Nino.
Comandou cozinhas de destaque pelo País como; Barbacoa,
Chef Gleider Nascimento, ou Chef Nino

O gato que ri, Famiglia D’itália, entre outras, e atuou
também como consultor no Shopping Boulevard. Com tanta

bagagem na profissão, seu mais novo desafio será gerenciar o setor de alimentos e bebidas do

hotel, incluindo a criação dos novos cardápios do café-da-manhã, almoço, jantar e serviços de
Room Service.
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Radisson Oscar Freire tem nova Gerente
de vendas

Raissa Neri assumiu o departamento comercial do Radisson

Oscar Freire, nos Jardins, região nobre da capital paulista.

Raissa iniciou sua carreira hoteleira em 2013 no Comfort

Suites
Raissa Neri

Oscar

Freire

(atual

Quality

Suites

Oscar

Freire),

primeiramente, como estagiária na função de Service One,
passando para o cargo de recepcionista e, posteriormente,
como agente de Reservas.

Em 2018 transferiu-se para o Radisson Oscar Freire com a função de liderar a equipe de Reservas,

sendo responsável por diversas tratativas comerciais e toda estratégia de Revenue Managment. Em

setembro de 2019, ingressou para equipe comercial, auxiliando em diversas ações durante a conversão
de marca do empreendimento, que passou de Quality Suites para Radisson.

Armando Stella Neto é o novo Chef e
Gerente de A&B do Meliá Campinas

O Meliá Campinas está inovando e trouxe para compor a sua

equipe e gerenciar a parte de alimentos e bebidas (A&B) o Chef
curitibano Armando Stella Neto. Ele que sempre foi um apaixonado
por gastronomia, acabou entrando profissionalmente na área em

2013, quando participou – e venceu! – o concurso curitibano “O

Chef da Cidade”, com a receita do Risoto Curitiboca feito à base
de pinhão. Como prêmio, ele ganhou uma bolsa de estudo para

o curso de Chef de Cuisine e Restaurateur no Centro Europeu, e aí

deslanchou na carreira. A especialidade do Chef Armando Stella

Armando Stella Neto

é um mix da cozinha brasileira com a italiana, com pratos que trazem frescor e leveza para a refeição. E sua
intenção é dar uma boa renovada no cardápio com massas e pizzas artesanais, risotos, novos drinques e uma

carta de vinhos que harmonize com os ingredientes escolhidos. Ele quer ainda fazer parcerias com produtores
locais para receber os ingredientes de alta qualidade da região.

Serhs Natal Grand Hotel & Resort contrata
Tony Huanachi Chura como Gerente de A&B

O Serhs Natal Grand Hotel & resort dá boas vindas ao peruano

Tany Huanachi Chura, que acaba de assumir o cargo de Gerente
de alimentos e bebidas do resort. Tany tem vasta experiência em
hotéis e resorts, como a rede Leading Hotels of the World, marca

conhecida por sua excelência em atendimento a clientes da

hospitalidade de luxo, o Silversand Grenada no Caribe, Sandals
na Jamaica, e, por sete anos, no Copacabana Palace, no Rio de
Tany Huanachi Chura

Janeiro, sempre dedicado à área de alimentos e bebidas. Todas

essas qualificações irão melhorar ainda mais a gastronomia do

hotel. Segundo o diretor geral do empreedimento Willian Lass, a contratação trará grandes benefícios, com a
reformulação do cardápio e agregará excelência ao serviço, além de novidades a serem desenvolvidas em
conjunto com a cozinha.
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O novo centro de eventos de São Paulo está sendo
construído no complexo de eventos do Anhembi

São Paulo terá Pavilhão
Boutique de eventos

Fernando Santos, Presidente da ABAV-SP e Marcos
Lucas, Presidente da AVIESP

O novo centro de eventos de São Paulo

trabalhar diariamente na defesa dos direitos

eventos do Anhembi e tem previsão para

o papel de porta-vozes das demandas da

está

sendo

construído

no

complexo

de

ser inaugurado em 2023. Receberá feiras e
congressos, acontecimentos sociais, culturais
e

gastronômicos.

Além

disso,

funcionará

dos agentes de viagens, além de exercerem
categoria

nos

mais

representativos

foros

governamentais brasileiros e internacionais.
Em

janeiro

de

2020,

as

associações

como espaço complementar aos pavilhões

divulgaram a união operacional e contrataram

eventos complementares, atraindo eventos

de

tradicionais,

apoiando-os

ao

atender

corporativos e de nichos segmentados.

Entre os diferenciais desse espaço estão:

Iluminação especial para eventos no formato

de palestras e conferências; Nuvens acústicas

Juliana Assumpção para o cargo de diretora
negócios

das

duas

entidades.

Depois,

compartilharam dos mesmos fornecedores e

parceiros de seguros, além de realizar a junção
dos contatos telefônicos.

modulares para melhor qualidade de som,
específicas para palestras e conferências, a
serem instaladas junto da iluminação modular;
Setorização completa das instalações a cada

seis mil m², para melhor suporte aos estandes
e uso do Pavilhão; Infraestrutura especial
modular para telefonia, fibra óptica e internet,

possibilitando a locação do ponto, fácil acesso
a sala de operadoras e várias companhias, e a
redundância nas fontes de conexão.

LATAM retoma 75% da oferta de
assentos da malha doméstica

A operação da LATAM no Brasil em julho

cresceu 34% em relação à junho, passando

de 310 para 418 voos diários. Esse expressivo
aumento corresponde a uma retomada de
75% da oferta de assentos (ASK) em relação

ao mesmo período de 2019. Se comparado

com julho de 2020, a oferta é hoje três vezes

ABAV-SP e AVIESP anunciam
unificação das entidades

maior. Brasília, Rio de Janeiro (Santos Dumont

Brasileira de Agências de Viagens de São

aérea neste mês, impulsionando a retomada

No dia 20 de julho, a ABAV-SP - Associação

Paulo e a AVIESP - Associação das Agências

de Viagens do Interior do Estado de São Paulo
oficializaram a unificação das entidades. A
novidade reforça o objetivo das associações de
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e Galeão), Fortaleza e São Paulo (Guarulhos
e

Congonhas)

são

os

destinos

mais

contemplados com o incremento da malha
das operações da LATAM na região, tanto com

novas rotas como frequências, fortalecendo a
presença da companhia principalmente em
destinos para o Nordeste, Norte e Sul.

Opinião

Vacinação e otimismo na economia
apontam para retomada do turismo
nesse semestre
Artigo de Claudio Cordeiro*

Passando da metade do ano de 2021, temos

acompanhado um avanço da vacinação contra

a COVID-19 em todo o mundo, o que certamente
é um fator preponderante para a retomada da

economia. Algumas nações com mais de 60% da

população vacinada, caso de Israel, ou que estão
com uma média alta de imunizações, como os

para o turismo, setor gravemente afetado pela

crise causada pela pandemia. Um estudo da
OMT - Organização Mundial do Turismo apontou
dois cenários no que diz respeito à retomada das

viagens internacionais nesse segundo semestre
de 2021: no mais pessimista, a expectativa é de
um crescimento de 22% na comparação com o
mesmo período de 2020. E na visão mais otimista,
a entidade vê a possibilidade de 66% de aumento

em viagens internacionais nos últimos seis meses

de 2021. Em ambos os casos, uma coisa é certa: a
expectativa é de alta.

Para lidar com uma quantidade avassaladora

Estados Unidos com mais de 3 milhões de doses

de hóspedes no segundo semestre, se torna

de retorno a uma normalidade. Somado ao desejo

investimento

aplicadas diariamente, aumentam a esperança

reprimido da população de viajar, o setor de

turismo e hospitalidade já estão reaquecendo e,
no segundo semestre, pode esperar um verdadeiro
“boom” de viajantes.

Segundo as previsões do FMI - Fundo Monetário

Internacional, a economia global deve crescer 6%

neste ano. Levando em consideração somente a

América Latina, que teve retração de 7% em 2020,
a expectativa é de uma alta de 4,6%. No Brasil, por

sua vez, a economia brasileira deve apresentar

essencial

para

a

em

produtividade
soluções

que

do

setor

o

permitam

potencializar a demanda, ou seja, que todos os
benefícios desse momento sejam extraídos ao
máximo. Isso significa que os hoteleiros que ainda

não buscaram se preparar para esse período
precisam agir imediatamente, apostando em

ferramentas de automação que reduzam os
custos e otimizem processos, aumentando a

margem de lucro dos hotéis e colhendo os frutos
de um investimento em tecnologia.

Ter uma gestão hoteleira que foque em

uma alta de 4,5%, projeta o banco Mundial, em

promover uma operação eficiente, com processos

Os números apontando o avanço na vacinação

experiência para o hóspede será fundamental

contraste com a queda de 4,1% do ano passado.

ao redor do mundo e a boa perspectiva para o
cenário econômico mundial trazem um alento

bem organizados e focada em oferecer a melhor

para que o setor aproveite o bom momento que
está por vir.
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Está chegando a hora de voltar a procurar

sim, olhar para a nossa própria casa e pensar

abre perspectivas promissoras para o mercado

clientes não sejam vazados. Afinal, os negócios

lugares para viajar e se hospedar, o que também
de trabalho. A tendência é que agências de
viagens,

hotéis,

restaurantes,

locadoras

de

automóveis, locais turísticos e todos os diversos

outros negócios movimentados pela indústria
turística, que tiveram que dispensar funcionários

ou parar os trabalhos, voltem a contratar e atuar
como antes.

no que podemos fazer para que os dados dos
dependem

de

informações

protegidas

diversos sistemas que utilizamos e armazenados
em bancos de dados, e-mail ou sistemas de

arquivos, entre outros. Sem os dados pessoais
não há negócio, sem a proteção a eles não há
negócio seguro.

Mas, se os dados são vitais para os negócios,

Já enxergamos exemplos ao redor do mundo

o que as empresas precisam fazer para se

turismo impacta a retomada de toda a economia

primeiramente, é saber quais dados a empresa

de como a retomada do setor hoteleiro e do
dos países. E ainda que um pouco atrás neste

cenário, este é o momento ideal para o Brasil se
espelhar nos bons exemplos e se preparar para

colocar nosso aclamado turismo nacional de volta
ao prumo, investido em tecnologia, otimizando
processos e podendo atrair novamente os tão
valiosos hóspedes.

*Claudio Cordeiro é Diretor de Hospitalidade

da Totvs

adequar à nova realidade? Entendemos que,

possui, onde eles estão guardados em seus
sistemas, e quais deles devem ter atenção

especial sob a luz da GDPR e LGPD, entre
outras normas regulatórias, e quais devem ser
imediatamente

descartados.

Levando-se

em

consideração as novas regras, saber exatamente
o que se tem em mãos é mandatório. Caso

aconteça um vazamento, que não sejam afetados
os dados valiosos ou altamente confidenciais,

uma vez que a localização desse tipo de dados
era

conhecida

e

protocolos

de

adequados estabelecidos.

segurança

Mesmo com a LGPD, os vazamentos
de dados ainda acontecem

Definindo o escopo dos dados pessoais

Artigo de Juan Carlos Cerrutti*

que todas as organizações sejam responsáveis

Recentemente, um grande vazamento na

Internet,
grande

expondo

parcela

dados

da

pessoais

população

de

uma

brasileira

movimentou uma discussão - já antiga - nos
meios empresariais sobre sobre por que este
tipo de coisa ainda acontece, uma vez que as

tecnologias de segurança digital estão cada vez
mais eficientes e, em tese, este tipo de incidente
não deveria acontecer.

As novas leis de proteção de dados possuem

uma definição em comum que é a exigência de

pela proteção dos dados pessoais de seus clientes

internos e externos. Assim, é importante ter muito

bem claro quais os tipos de dados e sistemas de
informação compõem o escopo relacionado às
novas regras. As empresas que possuem seus

dados não estruturados irão sofrer mais para
poder atender às novas regras e poderão ser

surpreendidas com possíveis vazamentos, o que
poderá colocar o seu negócio em risco.
O

processo

pelo

qual

as

organizações

Pelo menos, em tese, porque esta não foi a

estabelecem onde diferentes tipos de dados

que informações pessoais de cidadãos foram

chamado de “mapeamento de dados”, que pode

primeira vez que vazamentos aconteceram e

subtraídas de sistemas de dados de organizações

que, por obrigação, deveriam cuidar bem do

ambiente de informação e fazer de tudo para
que esta modalidade de crime não aconteça.

No entanto, não podemos ficar aqui apenas

discutindo qual seria a empresa que foi invadida
e tentando colocar a culpa nos outros. Devemos,
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nos

podem

ser

guardados

é

frequentemente

ser realizado por meio de uma ampla variedade
de técnicas e, para ser realmente eficaz, precisa

ser abrangente e tende a descrever como uma
organização atua; e como tal, reflete a melhor

percepção dos processos e fluxo de dados pelas
partes interessadas. Esta abordagem ocupa um
papel importante no processo de proteção de

Opinião
dados e pode ser considerada a primeira etapa

utilizamos o conceito do termo ROT (redundante,

novas regras da LGPD e GDPR.

não fornecem valor comercial.

para uma empresa seguir rumo à adequação às

E quais seriam os passos seguintes?

Após o mapeamento, que se torna a pedra

angular de diferentes práticas de segurança,

privacidade, jurídicas e de conformidade, as

organizações poderão seguir com um conjunto
de ações pró-ativas, como a classificação dos

dados e outras técnicas de segurança para
proteger adequadamente seus dados valiosos
e confidenciais.

obsoleto, trivial) - para descrever dados que
Minimizando a quantidade de dados: possuir

dados além do necessário faz mal aos negócios,
por vários motivos, pois aumenta o risco de

acesso às informações críticas e àqueles que
estão sob o olhar da legislação. Quanto maior a

quantidade de dados retidos sem necessidade,
maior poderá ser o problema com eles. Depois

de mapear seus dados, você pode excluir ou

colocar em quarentena os dados que não
fornecem valor comercial.

Por este motivo, a governança de dados deve

ser contínua e não adianta pensar em fazer isso

Determinando o valor dos dados

apenas porque a Lei manda. O saneamento

nem precisam da mesma classificação, mesmo

organizações, mesmo antes das novas regras

dados que não precisam ser mantidos devem ser

de adequação, as organizações conquistam

servem apenas para criar volume, mas porque

que será benéfico para todos.

Nem todos os dados têm o mesmo valor e

de dados sempre foi um assunto debatido nas

que todos necessitem ser protegidos. Aqueles

entrarem em vigor, mas com esta necessidade

imediatamente descartados. Não apenas porque

mais confiança do seu cliente e do mercado, o

custa caro ter um ambiente de armazenamento
para coisas que não precisamos. A lixeira é o

melhor lugar para dados inúteis. Neste tópico,

*Juan Carlos Cerrutti é Diretor da ActiveNav para

América Latina.
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Vitrine

Prática lança forno rotativo para mercado de panificação

Atenta as necessidades do mercado de panificação, a Prática acaba de lançar um produto

para turbinar a produção com volume, qualidade e muita automação e tecnologia. O RG 6080
é um Forno Rotativo, desenvolvido para realizar o assamento dos produtos com qualidade e

uniformidade, aplicando a rotatividade ao processo. O grande diferencial do equipamento é sua
capacidade elevada, com possibilidade para carro rotativo com assadeiras de até 60x80 cm e,
também, suas diversas funções que garantem total controle sobre o resultado final dos produtos,
com programação de tempo, temperatura, de velocidade das turbinas, de absorção de vapor,

entre outros. Entre as características desse equipamento estão: 100% em aço inoxidável, o que garante mais beleza e
durabilidade, porta com vidro duplo, é compacto e ocupa menos espaço, conta com um eficiente sistema à gás GLP e ou

natural e possui um moderno circuito de distribuição do gás desenvolvimento sob normas rígidas de segurança. Além disso,
conta com a vantagem de ser um equipamento fabricado e distribuído nacionalmente, por uma empresa brasileira, com
técnicos e representantes em todo o País. Contato: www.praticabr.com

Blue Gardênia apresenta travesseiros terapêuticos
da Zen Sleep

Essa marca que tem como objetivo desenvolver produtos que aprimorem a qualidade

do sono. Todos feitos a partir da moderna espuma de células abertas, Dynamic Cell, vem

em quatro modelos, cada um com uma proposta diferente. Eles são encontrados em
quatro modelos O French Lavanda, como o próprio nome sugere, é feito a partir da infusão

de óleo de lavanda francesa. Ideal para relaxar, reduzir a insônia, combater ansiedade e, ainda, reduzir a tensão e dores no

corpo. Para diminuir o nível da transpiração noturna, regular odores, umidade e a formação de ácaros e fungos, a Carbon
Active é a escolha certa. O modelo Aloe Vera, com infusão de extrato natural da planta, promove o combate aos radicais

livres, desintoxicação corporal e eleva a resistência do organismo. Já o Pure é produzido em sua versão natural e proporciona
conforto térmico. Contato: www.bluegardenia.com.br

Qualy lança versão blister para atender o mercado Food
Service

O produto acaba de chegar ao mercado das regiões de São Paulo Capital, Sudeste

e Nordeste na versão para uso individual em blister, embalagem de 10g da margarina

tradicional com sal. Conhecida por seu sabor e cremosidade, Qualy conta com uma

combinação de vitaminas, selênio e ômega 3. A novidade, da marca mais lembrada no

segmento e líder isolada da categoria, tem o objetivo de levar seu sabor para os consumidores do mercado de Food
Service. O novo produto pode ser adquirido em caixas com 192 unidades. Sua embalagem possui fácil abertura, sendo

um produto ideal para hotéis, restaurantes, hospitais, padarias, cozinhas industriais, entre outros estabelecimentos.
Contato: www.comprafoodservice.com.br/Marca/qualy

Casa Flora apresenta ao mercado vinho italiano
da uva Nerello Mascalese

A Casa Flora, uma das mais tradicionais importadoras de vinhos no Brasil e com foco no

segmento hoteleiro está apresentando ao mercado o Cellaro Micina. Esse é um vinho 100% da
cepa Nerello Mascalese que é uma variedade de uvas difundida em toda a Sicília na Itália e que

produz vinhos completamente diferentes de uma região para outra. A vinícola Fantini cultiva
essa uva em Sambuca di Sicilia, uma área única caracterizada pela alternância de colinas de

300 a 500 metros acima do nível do mar e recebe a influência da umidade do lago Arancio e da proximidade com o mar.

Nessa região a Nerello Mascalese dá origem a vinhos encorpados e muito frutados com uma cor vermelho rubi intensa com
taninos aveludados e persistentes. Esse vinho pode ser adquirido na Loja da Casa Flora que fica Rua Santa Rosa, 207, no bairro
paulistano do Brás. Mais informações podem obtidas no telefone (11) 2842-5199 ou no site www.casaflora.com.br
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